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Hàbil negociador
De petit, quan vivia amb la seva fa-
mília al carrer de Ferran, li encanta-
va veure com els porters del Liceu, 
amb elegant abric i barret de copa, 
obrien pas als que anaven a l’òpera. 
Somiava arribar a ser un d’ells al-
gun dia. Però el que Roger Guasch 
no va pensar mai és que acabaria 
portant les regnes del Gran Teatre. 
Tot i que la seva família és aficio-
nada a l’òpera –el seu pare sempre 
posava La Traviata i sarsuela a ca- 
sa–, aquest és el primer cop que es 
troba en la seva carrera professio-
nal amb una institució cultural.
 Va estudiar enginyeria al Quí-
mic de Sarrià i un màster de IESE. 
Com a alt directiu s’ha foguejat a 
Manofacturas Metálicas Canals, 
Chupa-Chups i Solving, consultora 
especialitzada en reestructuraci-

ons empresarials. Té fama de saber 
escoltar i de ser un treballador in-
cansable, ràpid i hàbil a l’hora d’ar- 
ribar a acords. En el seu actual càr-
rec al capdavant de la mútua L’Ali-
ança –amb un contracte que s’aca-
ba dilluns– ha lidiat amb metges, 
proveïdors, mutualistes i pacients. 
La conselleria d’Economia i Finan-
ces el va nomenar interventor da-
vant la delicada situació de l’em-
presa. El seu enfocament va perme-
tre canviar la situació mitjançant 
ajustos de personal i refinança-
ment del deute i dels pagaments 
a tercers. En menys de dos anys ha 
aconseguit reconduir la mútua i 
fusionar-la amb una altra del sec-
tor, la valenciana Divina Pastora.
 Al Liceu, el repte serà aturar la 
crisi i aconseguir que el teatre fun-
cioni amb pressupost reduït sense 
afectar la qualitat i el prestigi. H
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La crisi del coliseu líric de la Rambla LLL

El Liceu opta pel gestor 
econòmic Roger Guasch 
3El fins ara alt executiu de L’Aliança serà nomenat el 4 d’octubre
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A
hir, el mateix dia que el 
fins ara director artístic 
del Liceu, Joan Matabosch, 
en la presentació de l’ober-

tura de la temporada, intentava con-
trarestar el desànim en què està su-
mida la institució anunciant un bon 
ritme en la venda d’entrades, es va 
conèixer el nom del que serà el nou 
director general del Liceu, Roger 
Guasch. En la seva edició d’ahir, La 
Vanguardia va publicar que Guasch, 
fins ara alt executiu de L’Aliança, era 
el candidat més ben situat per ocu-
par el despatx que va deixar vacant 
al juliol Joan Francesc Marco. Fonts 
coneixedores del procés de selecció 
van confirmar a EL PERIÓDICO que, 
amb tota seguretat, la comissió exe-
cutiva del Patronat del Liceu el no-
menarà divendres que ve, després 
que totes les administracions que hi 
participen hagin donat el vistiplau a 
la designació.
  En la roda de premsa de presen-
tació de la temporada, Matabosch 
 –nomenat director del Teatro Real 
de Madrid l’11 de setembre passat– 
va evitar pronunciar-se sobre el no-
menament de Guasch. Per la seva 
part, i en declaracions als mitjans, 

el conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, es va mostrar caut i va matisar 
que la designació del nou director ge-
neral, que té com a principal missió  
aturar la crisi del Liceu, no serà ofici-
al fins divendres que ve. 

ÈXIT DE VERDI / Roger Guasch arribarà 
al Liceu en un bon inici de tempora-
da, segons Joan Matabosch, que es va 
congratular que dels vuit concerts 
en homenatge al bicentenari de Ver-
di, en què hi haurà passatges de to-
tes les seves òperes distribuïts en 
quatre programes diferents, pràcti-
cament no queden entrades per als 
dos primers, interpretats pel cor i 
l’Orquestra Simfònica del Gran Tea-
tre del Liceu, juntament amb grans 
veus com el baríton Leo Nucci, el te-
nor Josep Bros i les sopranos Elena 
Mosuc i Desirée Rancatore –totes du-
es debuten al coliseu–, amb David 
Giménez a la batuta. 
 I el ritme de venda de la resta de 
concerts, amb Rubén Gimeno, titu-
lar de la Simfònica del Vallès al po-
di, també dóna motius per ser opti-
mistes, segons Matabosch. El direc-
tor artístic, que aquesta temporada 
reparteix la seva feina entre el Liceu 
i el Real, va reconèixer que el coli-
seu es troba en un moment compli-

cat: «La situació al Liceu és molt di-
fícil. Les retallades de 12 milions de 
subvencions han sigut excessives. 
S’han traspassat totes les línies ver-
melles».
 Mascarell no va trigar a rebatre 
l’opinió de Matabosch. «No s’ha tras-
passat cap línia vermella. El Liceu no 
és irrecuperable», va destacar. «Ja els 
agradaria a altres institucions tenir 
aquests problemes», va afegir. I va 
treure importància al buit de poder 
generat per la marxa de Matabosch, 
del director del cor, José Luis Basso, 
i de Marco. «No estic gens preocupat 
pel futur del Liceu», va assenyalar, 
amb la intenció d’aplacar la incer-
tesa que regna entre el personal de 
la institució i els amants de l’òpera. 
I  va recalcar: «El nostre compromís 
amb el Liceu és absolut».

 Matabosch va minimitzar l’ab-
sència en la roda de premsa de Joa- 
quim Molins, president del Patro- 
nat del Liceu, intentant tranquil-
litzar sobre el futur de la institució: 
«Comencem millor que mai, amb el 
55% de l’aforament de la tempora-
da venut». I va recordar que en con-
tra de la tendència d’un sector on les 
vendes han caigut un 25%, «al Liceu 
han pujat un 5,17%».
 Per la seva part, José Luis Basso, 
director del cor, va desvincular la se-
va marxa a l’Òpera de París de la de-
licada situació del teatre. I el mestre 
David Giménez va valorar la profes-
sionalitat i «la il·lusió» dels músics, 
«tot i l’ambient». H

«Comencem millor 
que mai, amb el 55% 
de l’aforament de la 
temporada venut», va 
anunciar Matabosch
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Barcelona q José Luis Basso, 
director del cor del Gran Teatre del 
Liceu (esquerra), que ha fitxat per 
l’Òpera de París, i Joan Matabosch, 
director artístic del Liceu i nou 
gestor del Teatro Real, van posar 

ahir junts al coliseu líric durant  
la presentació dels concerts  
que obren la nova temporada. Tots  
dos han afirmat que la delicada 
situació del Liceu no ha influït  
en la seva marxa. A la imatge  

de la dreta,  Roger Guasch,  
que serà nomenat director  
general divendres que ve  
per la comissió executiva  
del Patronat. A aquest enginyer 
químic i màster de IESE l’avala  

la modèlica reconversió realitzada  
a L’Aliança. La mútua va ser 
intervinguda per la Generalitat i  
el va situar a ell com a interventor.  
En menys de dos anys ha 
aconseguit aturar la seva crisi.


