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M’estranya que Bauzá encara no
s’hagi plantejat eliminar, per decret,
els perillosíssims grups WhatsApp
de docents, pares i alumnes.

Este finde fantaseo con un triplete
digno de MotoGP, con Brujas,
Justin y La Gran Familia en podio.
Me conformo con ser tercero.

Emocionada con la traducción
de Horacio Vázquez-Rial de una
obra maestra: El camino del tabaco,
de Erskine Caldwell. Gracias

Glòria Vidal Agitadora cinèfila

11.000 entradas vendidas
para el festival de Sitges
en cuatro horas: ¡Es flipante!
Cuando el cine es un evento.

#tuitsdecultura Maite Salord Ripoll Escriptora
@MaiteSalord

El procediment no m’ha agradat.
M’hauria agradat que algú delmi-
nisteri hagués preguntat...

No ho van fer?
...si al Liceu li convenia aquest
moviment. I si s’hagués comen-
tat probablement hauríem pogut
concloure que sí, que per al Real
era bo, i a nosaltres, que som tan
solidaris amb l’Estat, ens hauria
semblat bé.

I ningú ho va consultar?
No. Però tampoc em satisfà que
elministeri hagi retirat el 60%de
l’aportació, ni que el dia abans
retiri l’aportació pactada al
Macba.

De rebaixes n’han fet tots.
Sí, però no amb la mateixa
proporció.

Ateses les circumstàncies,
pensa fer un esforç extra?
Som els únics que mantenim
l’aportació el 2013. Però els com-
promisos s’han de complir.

Anem a un model diferent?
No sé què vol dir, nou model. Les
bases estan molt ben posades. Un
cor, una orquestra, un repertori
que combina modernitat i tradi-
ció, públic fidel, patrocinadors sò-
lids, unes administracions que
compleixin, un consell d’adminis-
traciómés propi, més governador
de la institució... Ara només cal
posar-hi les persones correctes.

Fusionaria les orquestres del
Liceu i l’OBC?
No. No hi guanyaríem res. Per-
què fusionar-los obligaria a
doblar plantilla. Ara, si algú ho
demostra amb números i criteri
musical...

Perjudica la “marca Barcelo-
na”, el Liceu tancat tres mesos.
Sí. Esperem que ben aviat això
s’acabi.

Téalgunnomal cap per subs-
tituir Matabosch?
No. Fins el 15 d’agost no en sabia
res. I no crec en la metodologia
que el conseller de cultura busca
un candidat i el porta. Això és an-
tic i porta mals resultats. I si no,
que mirin a Madrid. Farem un
perfil del que volem i farem un
concurs. Estic segur que el troba-
rem. Esclar que tinc noms que ho
farien bé, però no serà pel caprici
del conseller.

Què li sembla, el procés de
substitució de Gerard Mortier,
tenint en compte que ell no vo-
lia plegar i que està malalt?
No l’han substituït, l’han doblat.

Ja sabem què vol dir, això.
El president del Real l’ha fet as-
sessor seu.

A la pràctica, la puntada cap
amunt...
No vull entrar en aquest debat. Si
passés aquí... No mesurem mai
les coses pròpies com les dels
altres.

Treballar al Liceu continua
sent atractiu?
Entenc que sí. No és que siguem
enormement competitius en ter-
mes de sous d’alta direcció, però
és un lloc artísticament ideal, i en
una ciutat meravellosa.

Si no oferim salaris de prime-
ra divisió podrem oferir òpera
de primera divisió?
De primera sí, de divisió d’honor
no.

I doncs? Perdrem qualitat?
No. Això no depèn dels sous dels
alts directius. És una combinació
de factors, del primer a l’últim
treballador.c

Dani Sánchez Arévalo Director de cinema
@sanchezarevalo

Julieta Lionetti Editora
@JulietaLionetti@gloriavidal

José Luis Basso i Joan Matabosch, ahir al Liceu
XAVIER CERVERA

MAITE CRUZ
JUSTO BARRANCO
Barcelona

G
iuseppe Verdi, el
compositor d’Aï-
da, Nabucco, Il
trovatore, Simon
Boccanegra, Rigo-

letto, Un ballo in maschera, La
forza del destino, Otel·lo, Don
Carlos, Falstaff i tantes d’altres
òperes que continuen presidint
any rere any les temporades
dels grans coliseus de tot el
món, va néixer el 1813 a Le
Roncole, una localitat del ducat
de Parma que llavors formava
part de l’imperi napoleònic. Ai-
xí que aquest any es complei-
xen dos segles del seu naixe-
ment i el Liceu, tenint en comp-
te que les circumstàncies econò-
miques van obligar a aparcar
dos projectes operístics per
aquest inici de temporada, ha
decidit substituir-los per una
gran panoràmica del composi-

tor italià a través de quatre con-
certs diferents –cada un tindrà
dues funcions– que arrenquen
aquest dilluns 30 de setembre i
es prolonguen fins al proper 21
d’octubre.
Quatre concerts on s’alterna-

ran a la direcció de l’orquestra

del Liceu David Giménez i Ru-
bén Gimeno, on participaran
veus com Leo Nucci, Josep
Bros, Désirée Rancatore o
Elena Mosuc i en els quals, va
explicar ahir Joan Matabosch,
encara director artístic del Li-
ceu, “hi haurà fragments de to-

tes les òperes de Verdi, des de
lesmés conegudes a lesmés des-
conegudes”.Des del corVa, pen-
siero del Nabucco, o La donna è
mobile de Rigoletto, fins a, per
exemple, l’obertura de la prime-
ra òpera del jove Verdi, titulada
Oberto, conte di San Bonifacio.
Els concerts, va recordar Mata-
bosch, no segueixen un ordre
cronològic, sinó que intenten
combinar obres molt atractives
del compositor ambnous desco-
briments per al públic.
Perquè, com va explicar ahir

Matabosch, el mestre Jaume
Tribó, que ha estat l’assessor
musical dels concerts, ha trobat
versions alternatives que no
són precisament les que es fan
sempre i petites joies desco-
negudes del millor de Verdi.
Tribó subratlla que entre les co-
ses més sorprenents que s’es-
coltaran hi ha una ària alterna-
tiva delNabucco, l’ària de Fene-
na. Però va explicar que també
hi haurà una ària alternativa
d’Ernani,Odi il voto, i hi haurà a
més l’escena final de la versió
de Sant Petersburg de La forza
del destino. I hi haurà moltes
més sorpreses, com l’obertura
que Verdi va compondre per a
Aïda però que després va des-
cartar. Com que no la va cre-
mar, va continuar inèdita fins
que el 1940 la va estrenar a No-
va York Toscanini.
Per David Giménez, que diri-

girà les funcions del primer i el
segon concert –Rubén Gimeno
dirigeix el tercer i el quart–
“Verdi és un dels pilars de l’ò-
pera i mereix un homenatge
especial”. “Està molt bé pro-
gramar aquests concerts on es
veu tota la seva trajectòria, des
de les seves obres primeren-
ques fins al final, amb moltes
peces desconegudes. Ésmolt in-
teressant perquè veus que des
del principi hi ha el germen del
geni. Té influència del bel can-
to, de Bellini, Rossini, Donizetti
a les cabalettas i duets, però
també una gran personalitat
que germinarà tard o d’hora”.c

Decepció. El conseller
es mostra disgustat
per com Madrid ha
fitxat Joan Matabosch

El Liceu oferirà
fragments de totes
les òperes verdianes,
incloent-hi versions
molt poc conegudes

El Liceu obre temporada amb un homenatge a l’autor d’‘Aïda’

DescobrintVerdi


