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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l quadre de co-
mandament del
Gran Teatre del
Liceu va anunciar
ahir la seva volun-
tat de donar un

cop de timó i rescatar la institu-
ció de la deriva en la qual s’havia
vist immersa. Menys de mig any
després d’haver anunciat els
ERO del setembre i el juliol
d’aquest curs, i d’haver assumit

que en el futur les temporades
haurien de ser de nou mesos,
amb una retallada pressupostària
que deixava el teatre sense oxi-
gen i sense possibilitat de mante-
nir els seus estàndards de quali-
tat, la comissió executiva del Li-
ceu –reunida ahir, finalment– ha
decidit que el Gran Teatre no pot
rebaixar fins a aquests extrems
les seves expectatives.

Després de fer balanç de la si-
tuació financera del teatre, el presi-
dent del seu patronat, JoaquimMo-
lins, acompanyat en roda de prem-
sa pel conseller Ferran Mascarell,
el regidor JaumeCiurana i el direc-
tor de l’Inaem,MiguelÁngel Recio
(en substitució de José María Las-
salle, que va haver de marxar), va
anunciar ahir que vol recuperar
l’activitat habitual del teatre a par-
tir de la temporada 2014-15 i espe-
cialment la del mes de juliol vi-
nent. Tal com ho senten.
És més: el teatre ratifica la se-

va aposta pel pla de millora de la
qualitat de l’orquestra per al qual
va ser fitxat el director musical
Josep Pons i calcula que l’activi-
tat que abans costava 59 milions
d’euros es podria fer ara per 45,
“atesa la millora de l’eficiència
del Liceu”. Aquesta xifra dista
dels 39,5 amb què s’ha fet aques-
ta temporada i se situa uns tres
milions per sobre del terra pres-
supostari del Liceu.
Així les coses, el patronat del

GranTeatre, que tal comva avan-
çar aquest diari va nomenar ahir
oficialment Roger Guasch com a
nou director general, diposita en
aquest directiu totes les esperan-
ces, encarregant-li en el període
de tres mesos la redacció d’un
pla estratègic que permeti am-
pliar l’activitat i en el qual s’esta-
bleixin “els costos i ingressos de
les activitats artístiques, lesmesu-
res d’estalvi implantades, els
–alerta!– increments de les apor-
tacions futures provinents de les
administracions i del programa
de mecenatge del Teatre”.
Efectivament, totes les admi-

nistracions implicades en el bon
govern del Liceu van ser testimo-
nis ahir del compromís que van
adquirir unes i altres pel que fa a
l’augment d’ajuts i la recuperació
de “l’aportació institucional al
teatre”, si atenem l’expressió uti-
litzada pels representants delMi-
nisteri. Així, queda clar que faran
“tot el possible” per incrementar
les aportacionsmentre es congra-
tulen –Generalitat i Estat– per
no rebaixar les quantitats en els

pressupostos del 2013. Mentres-
tant, l’Ajuntament de Barcelona
llueix els seus quatre punts de
més en el quadre d’ajuts públics
del Liceu, passant del 10% al 14%.
A això cal afegir-hi una altra

decisió important de cara a l’in-
crement de recursos: la comissió
executiva assumeix la facultat de
reorganitzar el consell de mece-
natge del teatre, de manera que
les figures que l’integren no
aportin únicament recursos –en

paraules de Molins– sinó també
iniciatives.
Però, ¿què ha canviat en els úl-

tims mesos perquè l’executiva
del teatre passi del silencimés in-
quietant a dir ara que ni parlar-
ne de l’ERO del juliol, ni de tem-
porades disminuïdes ni de decli-
vi pressupostari?
“Ha canviat el convenciment

que era impossible no perdre qua-
litat en el producte”, va dir Mo-
lins. “No oblidem que molts dels

pactes laborals assolits el maig
passat encara s’han d’aplicar”, va
afegir. “La situació econòmica
permet aspirar a recuperar l’acti-
vitat habitual a partir de la pròxi-
ma temporada, i especialment en
les cancel·lacions d’aquest juliol.
“La realització de l’ERO –va

valorar Molins– ha tingut un im-
pacte dur per als components
d’aquesta casa, dels quals es re-
quereix bona predisposició per a
la tasca artística, i volem agrair la
seva resposta en reincorporar-se
el passat dia 25”. “La consolida-
ció del plamusical de Josep Pons
continua sent perfectament possi-
ble, i sobretot hi ha la voluntat de
fer-lo –va prosseguir–. Però en
una temporada de nou mesos és
impossible dur-lo a terme, amb
els cossos artístics parats durant
tres mesos. És impensable”, va
concloure Molins, en un històric
gest de sensibilitat.
En aquest nou escenari té im-

portància la feliç resolució dels
problemes de tresoreria del
teatre: l’operació financera que
ve perseguint Molins els darrers
mesos ha tingut un final feliç en
forma de pòlissa de crèdit de
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El Liceu veu viable
arribar als 45 milions
i programar el que
abans feia amb 59

D’esquerra a dreta, Miguel Ángel Recio, Joaquim Molins, Ferran Mascarell i Jaume Ciurana ahir, durant la roda de premsa

El nou director del Liceu

RogerGuasch començadilluns

El difícil procés de recuperació del Gran Teatre

MARXA ENRERE

Molins reconeix
que el pla de Pons és
impensable amb una
temporada de 9 mesos

EFE

]Roger Guasch assumeix a
partir de dilluns la direcció
general de la Fundació i el
Consorci del Gran Teatre. No
és un executiu amb experièn-
cia en la gestió cultural. Tan-
mateix, reuneix d’altres altres
qualitats indispensables en el
context de canvi de circums-
tàncies econòmiques que en-
volta al Liceu. Joaquim Mo-
lins va revelar ahir les direc-
trius que va rebre l’empresa

caçatalents: buscar algú amb
experiència en la direcció
general, les relacions laborals,
el treball en equip, el màrque-
ting, el patrocini, en el tracte
amb les entitats públiques,
en el món de les finances i
en el de l’òpera. “Dels tres
finalistes, l’únic amb experièn-
cia en l’òpera no en tenia
ni en finances, ni en treball
en equip o en patrocini”,
va dir el president del Liceu.

Cultura

ElLiceureacciona
El teatre vol recuperar la seva activitat habitual, descarta
l’ERO del juliol i encarrega aGuasch un nou pla estratègic
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Quina llàstima d’adaptació
del Boris Vian que ha fet
el Gondry! Lluny de l’esperit
del llibre i plena de gadgets.

Ja hem inaugurat la placa a l’edifici
on va néixer Salvat-Papasseit!

Si no lo habéis visto, no miréis
el vídeo que inserta @iescolar
en su columna. Os provocará
una isquemia cerebral.

José Luis Cuerda Cineasta

Somos marionetas aturdidas movidas
por marionetas muy activas en manos
de marionetas que venden sus servicios
a unas decenas de mal nacidos.

#tuitsdecultura Marina Espasa Escriptora
@Marina_Espasa

Josep Pedrals Poeta

5.750.000 euros renovable fins a
cinc anys, en la qual participen
La Caixa en un 50%, l’Institut
Català de Finances en un altre
25%, més el Banco Santander, el
BBVA i el Banc Sabadell.
Ara queda per resoldre la subs-

titució de JoanMatabosch al cap-
davant de la direcció artística. El
seu contracte finalitza el 31 de de-
sembre, la qual cosa li dóna
temps a dissenyar una activitat
adequada que cobreixi la can-
cel·lació de l’ERO del juliol. Fins
aquesta data es dóna de termini
l’executiva del Gran Teatre per
trobar algú adequat al càrrec.
Per a aquest procés de selecció

s’ha designat els membres del
consell d’assessorament artístic
del teatre, Xavier Albertí,
Francesc Cortés, Ramon Pla i
Antoni Ros-Marbà, presidits pel
directormusical, JosepPons, i as-
sistits pel secretari de la Funda-
ció, Jaume Solé, que hauran de
proposar requisits i caracterís-
tiques. Posteriorment, serà la co-
missió executiva qui analitzi les
candidatures presentades.c

@joseppedrals
Antonio Orejudo Escriptor
@AntonioOrejudo@cuerda1936

“No estic curat. Vaig lluitant, encara que és un càncer molt difícil de tractar”, va dir Mortier

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Pau i amor al Teatre Reial. El
seu exdirector i conseller artís-
tic, Gérard Mortier, va segellar
ahir in situ l’armistici de la guer-
ra de successió que va acompa-
nyar i va precipitar la seva sorti-
da com a número 1 del coliseu
madrileny després de ser-li de-
tectat un càncer. El belga va pro-
clamar el suport al seu substitut
i exdirector artístic del Liceu,
Joan Matabosch.
“Crec que tot va en la bona

direcció”, va dir Mortier en una
roda de premsa convocada –va
subratllar– per presentar l’estre-
na, dimecres vinent, de La con-
questa de Mèxic, de Wolfgang
Rihm. El belga va començar per
deixar clar que no volia parlar
d’“altres coses”, però finalment
va accedir a tractar l’assumpte
de la seva nova col·locació com
conseller després del seu tem-
pestuós cessament com direc-
tor. Aquesta col·locació va ser
pactada entre les parts per tor-
nar les aigües amare després de
les queixes de Mortier davant
les pressions del Ministeri de
Cultura –segons va denunciar–
per imposar un successor espa-
nyol. Com a resposta, Mortier
va donar sis noms de candidats
sota l’amenaça d’anar-se’n si
Cultura no negociava. El re-
sultat va ser el seu immediat re-
lleu amb el nomenament deMa-
tabosch, però de seguida el Real
va completar l’operació ator-
gant al cessant el lloc d’assessor
artístic.
“És molt simple. tinc un altre

contracte i un altre despatx”, va
explicar Mortier al costat d’un
atent director general de l’òpe-
ra madrilenya, Ignacio García-
Belenguer. I va afegir: “Vaig
veure ahirMatabosch. Ell té tot
elmeu suport per a les tempora-
des 2014-15 i 2015-16, en les
quals no intervindré perquè
aquesta és la seva programació.
Ell introduirà canvis, imillor ai-
xí”, va afirmar. No obstant això,
vamatisar que el dramaturg bar-
celoní està disposat a mantenir
a la cartellera les tres obres, ja
compostes, que ell va encarre-
gar a altres compositors espa-
nyols per portar-les a escena en

els anys 2015 i 2016: El público
(Mauricio Sotelo), La ciudad de
las mentiras (Elena Mendoza) i
El otro (Alberto Posadas).
Enrere, o enterrades, queden

per tant les reticències queMor-
tier va expressar fa només un
mes davant l’hipotètic desem-
barcament de Matabosch. “Ell
m’agrada molt, però no té res a

veure amb el projecte actual del
Real”, va afirmar sobre el català
el llavors enfadat director sor-
tint. “La col·laboració que man-
tenim amb el Liceu és més va-
luosa que portar-lo aquí. Es car-
regaran el projecte de Barcelo-
na per incorporar aMadrid una
idea que no té a veure amb la
línia que hem seguit aquests úl-

tims anys. És una cosa unamica
boja”, va etzibar. La solució
d’aquesta bogeria, i l’apaivaga-
ment deMortier, no només pas-
sen pel seu rescat amb un càr-
rec amida, sinó per una suau en-
trada deMatabosch al Real, que
en la seva presentació aMadrid
va anunciar que durant tota
aquesta temporada continuarà
col·laborant amb el Liceu.
Mortier es va referir oberta-

ment al càncer que pateix: “No
estic curat. Vaig lluitant, encara
que és molt difícil de tractar”,
va assenyalar. Quant a les limita-
cions que afronta, va indicar
que mantindrà contacte diari

amb els seus col·laboradors per
e-mail i telèfon, però continua-
rà tractant-se a Alemanya. Amb
vista a la posada en escena de
La conquesta de Mèxic, va acor-
dar amb els metges assistir als
assajos finals: “El més impor-
tant” per ell. A l’estrena no hi
podrà anar, per necessitats mè-
diques. L’assessor no va deixar
d’exhibir la seva vis polemista.
En al·lusió al plantejament de
La conquesta de Mèxic com ini-
ci d’una barreja de cultures,
més enllà de la violenta topada,
Mortier va qualificar d’“idiota”
la idea de xoc de civilitzacions
de Samuel Huntington.c

ElReal replica aMascarell

ANA JIMÉNEZ

EMILIA GUTIÉRREZ

]El president del Real,
Gregorio Marañón, va
publicar ahir una carta
oberta a Ferran Mascarell
a El País en la qual contes-
tava l’entrevista amb La
Vanguardia, on el conseller
deia que “a Mortier l’han
doblat, no l’han substituït”
o que el Real pot perme-
tre’s dos directors amb els
impostos dels catalans.
Marañón ressalta que el

director belga és un asses-
sor i al·lega que el Liceu
(amb un director artístic i
un de musical) es finança
també amb els impostos
dels madrilenys. A més,
arremet contra la idea que
el Real juga amb avantatge
en mecenatge en estar les
empreses de l’Ibex domici-
liades a Madrid: només 16
dels seus 83 patrocinadors
pertanyen a l’Ibex, diu.

MortierdónasuportaMatabosch
L’exdirector del Real enterra la destral en tornar aMadrid com a assessor

UN MÉS DESPRÉS

“Tot va en la bona
direcció”, diu l’assessor
artístic després del
conflicte amb el Real”

‘ LA CONQUESTA DE MÈXIC’

Mortier qualifica
d’“idiota” la idea
de xoc de
civilitzacions


