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No és només que el Teatro Real
presentés ahir amb la caracte-
rística pompa madrilenya Joan
Matabosch com a nou director
artístic.
No és només que el Liceu s’ha-

gi quedat d’aquesta manera sen-
se la persona de la qual ha begut
durant vint anys, rescabalant-se
fins i tot de l’incendi que el va
destruir el 1994.
No és només que caldrà espe-

rar al dia 4 d’octubre perquè el
nou director general del Gran
Teatre, que segons ha pogut
saber aquest diari serà amb tota
seguretat Roger Guasch –selec-
cionat a través d’una coneguda
firma de caçatalents–, sigui no-
menat i comenci a treballar.
No és només que la substi-

tució deMatabosch s’hagi de co-
mençar a abordar a partir de la
nominació de Guasch, i sense
presses.
No és només és que el director

de l’orquestra, Joan Pons, es
plantegés en una entrevista amb
aquest diari (publicada diumen-
ge passat) què fer davant aquest
panorama, sense caps ni mitjans
per desenvolupar la seva tasca.
És que a tot això cal sumar-hi

l’anunci, ahir, de lamarxa de Jo-

sé Luis Basso, director del cor
del Liceu, que la pròxima tempo-
rada posarà rumb a l’Òpera de
París. Amb aquesta amanida, els
cercles culturals locals estaven
ahir commocionats.
La suma de baixes, amb el Li-

ceu tancat mentre s’aplicava un
expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO) per estalviar (que va
acabar dimecres), al mig d’un si-
lenci gairebé impermeable per
part de la institució en les últi-
mes setmanes, ha estès la sensa-
ció que el Liceu no seria capaç
de tornar a afinar.
A falta d’una platea a la qual

acudir a pronunciar-se, les xar-
xes socials eren ahir un formi-
guer d’inquietuds.
Fa pocs dies, l’actual presi-

dent del patronat del Liceu,
JoaquimMolins –que va ser no-
menat al març–, va infondre cal-
ma explicant a aquest diari que
els processos tenen els seus bio-
ritmes, i que a la pròxima reunió
del patronat, divendres que ve,
hi haurà nou director general. I
a partir de llavors, la resta.
En el mateix sentit, i consultat

per La Vanguardia, es va pro-
nunciar el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell.
Per la seva banda, els treballa-

dors del Liceu van tornar a l’acti-
vitat dimecres. “Hi ha incertesa,
esclar, però l’ambient és bo”, va
explicar una treballadora de la
casa. “Esperem a veure qui arri-

Unsentitmusicalmolt elevat

L A M A R X A A L ’ Ò P E R A D E P A R Í S D E J O S É L U I S B A S S O

]Director de cor d’origen
italoargentí, José Luis Basso
va treballar al seu país natal
com a director del cor del
Teatre Argentí de La Plata
als anys vuitanta, i aviat va
adquirir prestigi per la seva
efectivitat i capacitat de
transmetre als membres del
cor un sentit musical molt
elevat. Per això va ser traslla-
dat el 1989 al teatre Colón
de Buenos Aires, del cor
del qual va estar al càrrec
durant diversos anys. En
aquest temps va entrar en
contacte amb els directors
del cor del Liceu, Romano
Gandolfi i Vittorio Sicuri,
que, en deixar el Liceu, van

recomanar vivament a Basso
perquè dirigís el cor del
Gran Teatre, que ells havien
portat a una alçada excepcio-
nal. Aquesta tasca excel·lent
ha estat la característica de
Basso aquests anys recents,
obtenint resultats excel·lents

amb el grup coral del Liceu,
que continua tenint un nivell
molt superior a l’habitual en
aquest tipus d’entitats. Basso
s’ha donat a conèixer també
a Itàlia, ja que ha dirigit els
cors del Maggio Musicale
Fiorentino, un dels festivals
operístics de més relleu en
aquell país. En ocasions ha
dirigit també el cor del San
Carlo de Nàpols i el del Ma-
riinski de Sant Petersburg, a
més de participar en l’audi-
ció inaugural del Teatre de
Xangai. Al cor de l’Òpera
de París sens dubte posarà
el seu segell personal a les
actuacions del conjunt.
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JoanMatabosch continuarà “ate-
nent les necessitats” del Liceu
durant tota aquesta temporada. I
no entrarà com a nou director ar-
tístic del Teatro Real de Madrid
“amb un tanc” per “carregar-se
tot el que ha fet GérardMortier”,
que a més ha estat nomenat con-
seller de l’òpera madrilenya. Les
dues institucions han pactat un

relleu suau entre els dos direc-
tors. Així ho van subratllar ahir
Matabosch i els seus nous pa-
trons en la presentació del barce-
loní com a substitut del belga,
que lluita contra un càncer en
una clínica alemanya.
Matabosch va avançar la seva

intenció d’ampliar el repertori
del Real; de comptar amb un “al-
tre tipus de cantants” de primera
línia, i de recuperar “obres del
passat que havien quedat enterra-

des en una rutina desesperant”.
Però tot això ho farà, va insistir,
“preservant l’extraordinari llegat
deMortier”, amb qui va dir man-
tenir “una relació molt fluïda”.
Després de 15 anys al Liceu,

Matabosch dirigirà la plantilla ar-
tística del coliseu madrileny des
del pròxim 1 de gener. Però fins
al final de la temporada, a l’estiu,
compatibilitzarà el nou lloc amb
la col·laboració, “en tot el que cal-
gui”, amb el teatre de la Rambla.
Així evitarà deixar al Liceu “als
llimbs”, va dir. Per la seva part, la
situació de Mortier com a as-
sessor s’anirà “acomodant a les
circumstàncies”, va indicar el pre-
sident del patronat del Real, Gre-
gorio Marañón.c
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Busquem gent indecisa respecte
la independència: càsting de joves
de 25-35 amb sentit de l’humor
per a@lendema_lapeli.

¡Al fin he cerrado mi último libro!
Próximamente en las mejores
librerías de España (ese puto
país lleno de ladrones).

La situació al Liceu requereix una
intervenció pública i immediata de
l’HC Mascarell. Cal explicar què
passa i com i quan se solucionarà

Victòria Pagès Actriu

El Liceu en caiguda lliure...
i sembla que a ningú li importi.

#tuitsdecultura Isona Passola Productora de cinema
@isonapassola

Juanjo Sáez Dibuixant

ba i sobretot quines mesures
pren”. De moment, la tempora-
da començarà dilluns amb un
concert dedicat a Verdi; a la seva
presentació, avui, s’hi espera
Basso i Matabosch, entre d’al-
tres. La primera òpera (Agrippi-
na) serà el 16 de novembre. El
Teatro Real va oferir ahir (amb
un altre Verdi: El barber de Se-
villa) la seva desena data de la
temporada.
I ara? Un programador musi-

cal de la ciutat estima que les
marxes “no són dolentes en si
mateixes”, però per això s’ha de
tenir clar a quin model d’entitat
s’aspira.
Aquesta font, bona coneixedo-

ra de l’ecosistema musical local,
opina que la marxa de Mata-
bosch – “treballador inesgota-
ble, imaginatiu i, sobretot, bon
coneixedor de quin públic va al
Liceu”– és greu sobretot perquè
ara cal inventar un model. “I no
val copiar el d’una altra òpera”.c

@JJSaezDomper
Eduard Voltas Periodista
@eduardvoltas@srarakutjo
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L’homequeva fer una reconversió tranquil·la

E L P E R F I L

]Roger Guasch arribarà al
Liceu després de dos anys
com a primer executiu de
la mutualitat L’Aliança, una
entitat emblemàtica del sec-
tor associatiu català amb
més de 120.000 mutualistes
i 110 anys d’història, en la
qual el gran èxit de la seva

gestió ha estat liderar una
reconversió tranquil·la.
L’Aliança estava el 2011 a
punt del concurs de credi-
tors, després de més de 20
anys d’agonia financera i
d’enfrontaments entre els
diferents sectors socials
(metges, personal assisten-

cial, mutualistes, pacients
i proveïdors). Nomenat
interventor per la Conse-
lleria d’Economia i Finan-
ces, Guasch va negociar
l’ajornament dels paga-
ments als proveïdors, la ven-
da de les àrees de negoci
que provocaven pèrdues i
un ajust de personal; va
aconseguir que la mútua
tornés a produir beneficis i
finalment va acordar la seva
integració en la mútua valen-
ciana Divina Pastora per
assegurar la seva continuï-
tat. I tot això en un clima
de consens amb els diversos
col·lectius afectats i mante-
nint la pau social. Un factor
clau per a la Generalitat,
que considerava prioritari
que l’ajust no mobilitzés el
rebuig dels pacients ni dels
assegurats, en bona mesura
persones grans de les clas-
ses mitjanes de Barcelona.
Guasch va arribar a

L’Aliança, com al Liceu,
sense experiència prèvia en
el sector. Enginyer químic
per l’Institut Químic de Sar-
rià, i amb màsters en direc-
ció d’empreses per Iese i
Esade, anteriorment havia
estat director general d’una
petita empresa familiar,
Manufacturas Metálicas
Canals, i director de l’àrea
industrial de Chupa Chups.
Sí que tenia experiència, en
canvi, en reestructuracions
empresarials: va dirigir du-
rant dos anys la filial espa-
nyola de Solving, una con-
sultora especialitzada a dis-
senyar-les. / Rosa Salvador

Roger Guasch va gestionar la crisi de la mútua L’Aliança
ARXIU
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Des que el 7 de juliol va expirar
el contracte de l’antic director
general del Liceu, Joan Fran-
cesc Marco, el lloc ha estat va-
cant en espera que la comissió
executiva del Gran Teatre pren-
gués una decisió sobre els noms
que una empresa caçatalents
contractada per buscar el relleu
de Marco pogués posar sobre la
taula. Per al càrrec s’han estu-
diat diferents noms, però el que
amb tota seguretat l’ocuparà és
Roger Guasch, un enginyer quí-
mic que va assumir el 2011 la
direcció del grup L’Aliança per
reestructurar-lo en profunditat.
Una reestructuració que ha su-
posat la venda dels seus centres
assistencials i culmina aquests
dies amb la fusió de L’Aliança
amb la Mútua Divina Pastora.
Al Gran Teatre del Liceu

Guasch es trobarà amb una
complicada situació econòmica,
ja que el pressupost de la ins-
titució ha caigut de 57 a 39 mi-
lions d’euros en un termini de
cinc anys i que acaba de viure un
ERO temporal per a tota la
plantilla i ja en té programat un
altre entre el 6 i el 31 de juliol

per poder fer front al dèficit.
Sobre la taula hi ha la decisió

sobre quin model seguirà el
Gran Teatre en aquest context
econòmic –inclòs si tindrà
només nou mesos d’activitat a
l’any i amb quin tipus de projec-
ció– i fins i tot decisions més
dràstiques, com ara una possible
fusió de l’Orquestra del Liceu i
l’OBC.c

Queixes. A inicis de
l’any passat, els treballa-
dors del Liceu van pro-
testar per les retallades

ElgestordeL’Aliança,RogerGuasch,
noudirectorgeneraldelGranTeatre
El gerent arriba a un teatre que ha perdut 18milions de pressupost en 5 anys

La nova direcció
haurà de decidir
quina temporada
i quina projecció
desitja per al Liceu


