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El tsunami que ha sacsejat el Liceu 
pesava ahir en l’ambient del teatre 
de la Rambla. L’obertura de la tem-
porada amb el primer dels quatre 
concerts dedicats al bicentenari 
de Verdi, programats per suplir les 
òperes Rigoletto i La batalla de Legna-
no, traslladava una certa sensació 
d’impotència. Amb Joan Matabosch 
fitxat pel Real, José Luis Basso com-
promès per dirigir el cor de l’Òpe-
ra de París i la continuïtat de Josep 
Pons al capdavant de l’orquestra en 
l’aire, la nit no estava per a gaires fes-
tes. Però l’efecte terapèutic de la mú-
sica del compositor de Busseto va fer 
que renaixés la il·lusió i que el pú-
blic s’oblidés de tot per acabar acla-
mant els intèrprets.
 El conseller de Cultura, Ferran  
Mascarell, va ser rebut per Joaquim 
Molins, president del Patronat del 
Liceu, i va fer bona cara al mal 
temps predicant optimisme amb 
el canvi de rumb capitanejat pel 
nou director general, presumible-
ment Roger Guasch. Matabosch va 
aparèixer embolcallat en un sen-
timent de nostàlgia. Després de 
15 anys inaugurava la seva últi-
ma temporada en el càrrec. «Es-
tà a l’altura de les dels millors tea-
tres d’òpera», va assegurar després 
de donar valor als concerts de Ver-
di. Conscient de la delicada situa-
ció del teatre, va manifestar que hi 
ha temps per redreçar la nau, tasca 

a la qual prestarà el seu «decidit su-
port» en el temps de gestió compar-
tida amb la del Real.
  Les opinions entre els liceistes més 
implicats eren menys optimistes. 
«Seguirem recolzant-lo amb il·lusió, 
però han de canviar moltes coses», 
expressava Jaume Graell, mecenes 
benefactor i portaveu de la platafor-
ma Actuem pel Liceu. «El projecte s’ha 
salvat per l’equilibrada gestió artís-
tica de Matabosch, malgrat les tra-
ves que li va posar Marco, la gestió 
del qual no ha pogut ser més nefas-
ta», va afegir després de responsabi-
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Un Verdi terapèutic
El Liceu obre la temporada amb una gran acollida al primer dels concerts dedicats a 
l’autor italià H La incertesa sobre el nou rumb en la gestió inquieta els aficionats

Un luxós repartiment 
encapçalat per Leo 
Nucci va encendre 
la metxa de 
l’entusiasme

33 Vista del ple interior del Gran Teatre del Liceu, ahir a la nit.
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33 D’esquerra a dreta, els intèrprets John Relyea, Lola Casariego i Leo Nucci, i el director d’orquestra David Giménez, ahir a la nit al Liceu.
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litzar també Mascarell d’haver per-
mès aquesta greu situació. Graell va 
assenyalar que seria difícil trobar un 
programador com l’actual i aconse-
guir nous patrocinis si no es parteix 
de l’«estabilitat pressupostària».

Deu minuts d’aplaudiments

Ja a la sala, l’actitud de l’orquestra 
i el cor del teatre, dirigits per David 
Giménez i Basso i amb l’ànim en 
hores baixes pel recent ERO, va ser 
exemplar. Amb cinc dies d’assajos 
n’hi ha hagut prou per aconseguir 
un resultat òptim, en el primer pro-
grama consagrat a Oberto conte di san 
Bonifacio, Un giorno di regno, Nabucco, I 
due Foscari, Luisa Miller, Simon Boccane-
gra i Rigoletto. 
 El cor va brodar el Va pensiero i les 
seves altres intervencions. Lola Casa-
riego va sorprendre amb l’ària alter-
nativa de Fenena mai interpretada al 
Liceu. Josep Bros, un dels grans triom-
fadors, va ser aclamat amb La donna è 
mobile, Non maledimi, o prode i Quando le 
sere al placido. Desirée Rancatore va es-
tar brillant amb l’ària de la marquesa 
del Poggio i en els seus duos i concer-
tants. La veterana icona Leo Nucci va 
triomfar amb Dio di Giuda i en les se-
ves intervencions en conjunt. I Elena 
Mosuc, Antonino Siragusa, Dimitar 
Darlev, Pier Paolo Palloni i John Reylea 
van estar a l’altura dels seus reptes en 
aquesta gran nit verdiana que es va sal-
dar amb 10 minuts d’aplaudiments a 
l’acabament. H

Joan Matabosch, l’ànima 
del Liceu en la seva última 
etapa, que ha estat una de 

les més brillants de la història, 
canvia d’aires, Barcelona per 
Madrid, seguint els passos de 
Manuel Borja-Vilell, que va mi-
grar del Macba al Reina Sofia. 
Encara que no s’hagués produït 
la crisi i les retallades, la marxa 
del director artístic suposa sem-
pre un canvi de projecte, i en el 
nostre cas de model. Matabosch 
ha entroncat amb la tradició del 
Liceu i el seu públic, que adora 
les grans veus. Com que les pri-
meres figures de la lírica mundi-
al també estimen el Liceu i el seu 
fins ara director artístic, les hem 
tingut i les tindrem encara 
aquesta temporada. ¿I la se-
güent? Sense un successor ca-
paç de convèncer-les perquè vin-
guin per uns preus irrisoris, el 
més probable és que anem a la 
baixa. En aquesta època de va-
ques esquàlides, i amb l’anunci-

ada priorització de l’orquestra, 
haurem de viatjar per escoltar-
les, ni que sigui a l’estiu a 
Peralada.
 Els teatres d’òpera són estruc-
tures molt feixugues i comple-
xes. Costen molt de fer surar, i 
més encara que naveguin a bon 
rumb i velocitat. Hi ha molta gent 
a dalt, presidents, patronats, di-
rectors generals, institucions, 
responsables públics, mecenes... 
tots imprescindibles, però a la 
sala de màquines hi ha d’haver 
un mag que trobi les fórmules 
per impulsar-lo. Fóra injust pro-
fetitzar l’enfonsament del Liceu, 
i quedaria poc realista fer veure 
que no patirà el doble efecte de 
les absències i les retallades. Per 
bo que sigui, el proper director 
general no farà miracles, i ja se-
rà molt si troba un digne substi-
tut del director artístic.
 ¿Quina culpa té Madrid? Només 
la d’escanyar el Liceu amb una mà 
mentre impulsa el Real amb l’al-
tra (les dades són esfereïdores). No 
la de fitxar Matabosch. Han fet bé, 
i si no se l’emportava el Real, hau-
ria rebut una oferta d’algun altre 
gran teatre líric europeu.
 Tenim dos problemes doncs, 
d’ànima i de diners. I ja veurem 
si algú troba una forma de resol-
dre el primer. H

L’ànima 
del Liceu
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El nou director 
general, per bo  
que sigui, no podrà 
fer miracles
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