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El Liceu dóna 3 mesos a
Guasch per fer un pla de rescat
3Les administracions aspiren a tornar a l’activitat regular i evitar un altre ERO

MARTA CERVERA
BARCELONA 

A
Roger Guasch, nomenat 
oficialment ahir nou direc-
tor general del Gran Teatre 
del Liceu, l’espera molta 

feina. Dilluns, quan ocupi el seu nou 
despatx després de deixar Mútua 
L’Aliança, haurà de posar-se mans a 
l’obra per tenir a punt en menys de 
tres mesos un pla estratègic perquè el 
Liceu surti de la crisi actual. Els mem-
bres del patronat de la institució van 
treure importància ahir a la falta 
d’experiència en el sector cultural de 
Guasch. En la seva elecció, van soste-
nir, hi ha primat el perfil executiu, 
sobretot la seva experiència en la ges-
tió d’equips en entorns de crisi i la se-
va capacitat de negociació. Guasch, 
enginyer químic i màster de IESE, dis-
senyarà el full de ruta per permetre 
gairebé un miracle: mantenir la qua-
litat artística al Liceu amb un pressu-
post escàs. 
 «Volem recuperar l’activitat regu-
lar del teatre, evitar l’ERO del juliol i 
els previstos de les temporades 2014-
15 i 2016-17. Paral·lelament volem 
tornar a l’activitat que tenia el teatre 
en la temporada 2007-08 quan no hi 
havia els condicionaments de la cri-
si», va destacar ahir Joaquim Molins, 
president del Patronat del Liceu, en 
la seva primera aparició pública des-
prés del mutisme mantingut els úl-
tims mesos.
 Mantenir el teatre tancat un mes 
al setembre ha suposat un estalvi 
d’1, 2 milions d’euros, va afegir Mo-
lins, que va mirar de calmar la inqui-
etud generada no només per la de-
licada situació econòmica que tra-
vessa sinó per la renúncia de Joan 
Matabosch, director artístic fitxat 
pel Teatro Real de Madrid i José Lu-

ís Basso, director del cor, per l’Òpera 
de París.
 Molins va aparèixer en roda de 
premsa amb els representants de 
les administracions: Ferran Masca-
rell, conseller de Cultura, i Miguel 
Ángel Recio, director de l’INAEM 
–les institucions del qual fan les 
principals aportacions públiques al 
coliseu– i Jaume Ciurana, per part 
de l’Ajuntament. «No hem compro-
mès nous recursos, però tots hem co-
incidit a dir que se’n necessiten més, 
que procediran de les administraci-
ons, del mecenatge i d’altres fonts 
que el nou director general pugui 
posar al damunt de la taula», va acla-
rir Mascarell. «El ministeri mantin-
drà el 2014 la seva aportació de l’any 
passat», va assenyalar Recio. La su-
ma queda lluny del 45% que li cor-
respon, percentatge «que en el futur 
es vol recuperar»,  va afegir.
 El patronat va ratificar el pla de 
potenciació de l’Orquestra Simfò-
nica dissenyat per Josep Pons, direc-
tor musical que dies enrere va ame-

naçar d’abandonar el projecte si no 
tenia les eines necessàries per desen-
volupar la seva feina. «Una tempora-
da que abans es feia amb 59 milions 
ara es pot fer amb 45», va dir Molins, 
optimista després dels ajustos rea-
litzats al teatre, el nou conveni col-
lectiu aprovat i «el canvi de tendèn-
cia» que es reflecteix «en més venda 
d’abonaments aquesta temporada».  
Preguntat pel dèficit del Liceu, Mo-
lins va respondre: «Primer hem de 
saber, ¿què s’entén pel dèficit del Li-
ceu?» El president del patronat va 
evitar concretar xifres i es va esten-
dre explicant que la seva primera 
missió a l’arribar va ser firmar crè-
dits amb els bancs per pagar nòmi-
nes. El patronat en va aprovar ahir 
un altre de 5,7 milions d’euros, de 
venciment anual i renovable fins a 
un màxim de cinc anys que donarà 
més marge al Liceu. H 
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33 D’esquerra a dreta: Ferran Mascarell, Jaume Ciurana i Miguel Ángel Recio, ahir al Liceu.
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El patronat ratifica 
el projecte de Josep 
Pons per millorar 
l’orquestra i aprova un 
crèdit de 5,7 milions

33 Roger Guasch.

J La recerca del nou director 
artístic ja està en marxa. Xavier 
Albertí, Francesc Cortés, Ramon 
Pla i Antoni-Ros Marbà, membres 
del Consell d’Assessorament 
Artístic del Gran Teatre, sota la 
batuta de Josep Pons i assistits 
per Jaume Solé, secretari de la 
Fundació del Liceu, hauran de 
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determinar les característiques i 
requisits que necessita el 
substitut de Joan Matabosch. El 
seu contracte s’acaba el 31 de 
desembre. El patronat vol 
nomenar el pròxim director a 
principis del 2014. Matabosch 
s’ha compromès a col·laborar en 
la transició.


