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33 Joaquim Molins, ahir, a l’entrada principal del Gran Teatre del Liceu.
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Joaquim Molins (Barcelona, 1945), 
exdiputat a Madrid i exconseller de 
Comerç i Turisme i de Política Terri-
torial i Obres Públiques, va concedir 
ahir les primeres entrevistes des que 
va ser nomenat president del patro-
nat del Liceu el mes de març passat. 
El seu missatge és optimista. Les pèr-
dues acumulades en els últims anys 
se saldaran amb un crèdit de sis mi-
lions. Confia en la promesa de les ad-
ministracions de més compromís fu-
tur i en Roger Guasch, nou director 
general que des d’ahir treballa al co-
liseu a la recerca de la fórmula mà-
gica que permeti fer temporades de 
divisió d’honor amb pressupostos 
ajustats.

–¿Per què ha trigat tant a parlar?
–Primer volia aterrar i després se’m 
va tirar el temps a sobre. Després 
van venir els problemes: les vacan-
ces, l’ERO i una cosa inesperada, la 
sortida de Joan Matabosch. Va coin-
cidir amb un buit de poder perquè 
ja no hi havia director general. Si no 
tenia solucions per oferir, molt po-
ca cosa podia dir. I trobar-les no era 
fàcil perquè al Liceu hi ha quatre ad-
ministracions implicades i reunir el 
patronat ha costat. 

–¿Volia assegurar-se abans del 
compromís de les administracions 
amb el coliseu?
–Calia explicar-los la realitat i pren-
dre el pols de tot el que estava pas-
sant aquí després d’haver pres una 
decisió molt dura com va ser la de 
l’ERO. He pogut comprovar fins a 
quin punt ha marcat profundament 
el teatre. Un ERO és difícilment com-
patible amb el fet de mantenir la 
qualitat dels músics. Em van encar-
regar tirar endavant el Liceu amb 
menys diners però oferint òpera de 
qualitat. Quadrar això no és senzill. 
Els ERO responen a una emergència 
però, malgrat l’estalvi econòmic, el 
cost no compensa. D’aquí ve que els 
demanés canviar d’estratègia amb 
un pla general que prepara Roger 
Guasch, el nou director, i un pla de 
mecenatge.

–A diferència de Guasch, altres van 
rebutjar el càrrec per considerar poc 
atractiu el sou. ¿Tem que això pugui 
passar amb els candidats a direc-
tor artístic?
–Ens pot passar. El Liceu no ha de pa-
gar tot el que li demanin aquells di-
vins que es creuen amb dret a cobrar 
fortunes. Hi ha unes proporcions ra-
onables que no és vàlid de traspas-
sar. I aquesta norma s’aplica a qual-
sevol contractació, sigui el director 
general, els cantants o els directors 
d’escena, que avui dia són les grans 
estrelles que es fan pagar el que no 
està escrit. Nosaltres tenim unes li-
mitacions. Guasch cobra el mateix 
que cobrava Marco, i no el que rebia 

–¿Quin pressupost necessita el Li-
ceu? Avui és de 39,5 milions.
–Per fer activitat el pròxim juliol i no 
tancar necessitarem una mica més 
d’un milió més. Arribar fins als 40 o 
41. Per a l’any següent hauríem de 
comptar amb 43 o 45. Però per a això 
caldrà mirar la lletra menuda de tot 
amb el director general.

–D’ell depèn l’externalització...
–Hi ha moltes coses de gestió previs-
tes en el nou acord col·lectiu que en-
cara s’han d’aplicar: des de la cohe-
rència salarial fins a les externalit-
zacions. L’organització flexible dels 
assajos ja funciona. 

–¿Quins canvis realitzarà al Consell 
de Mecenatge?
–Des del 1994 no s’ha tocat el re-
glament i només figuren els que 
aporten a partir de 130.000 euros, 
i d’aquells n’hi deu haver una quin-
zena. Però el Liceu té 127 mecenes, 
entre ells aquells que aporten 3.000 
euros a l’any, els mecenes individu-
als. Em convé molt que tota aques-

«Els mecenes han de 
participar més en el Liceu»

«El Liceu no ha de 
pagar tot el que 
li demanin aquells 
divins que es 
creuen amb dret a 
cobrar fortunes»

JOAQUIM MOLINS  President del Patronat del Liceu

al començament, sinó el sou més re-
duït a causa de la crisi.
 
–¿És possible mantenir la qualitat 
artística amb poc pressupost i estar 
en la divisió d’honor?
–Estar en la divisió d’honor i tancar 
durant dos mesos a l’any no és com-
patible. Ara caldrà demostrar que hi 
ha altres sortides, perquè som capa-
ços de fer òpera de la mateixa qua-
litat i amb la mateixa quantitat de 
funcions que el 2008 però que ens 
costaran 10 o 12 milions menys. 
¿Per què? Perquè hem fet canvis or-
gànics, administratius, hem firmat 
convenis que permeten la flexibili-
tat en la feina.

«Estar en la divisió 
d’honor i tancar 
dos mesos a l’any 
no és compatible. 
Caldrà buscar 
altres sortides»
ta gent participi en el consell, que 
aportin idees i que se sentin cridats 
a aportar coses en la solució del pro-
blema econòmic del Liceu. Que aju-
din: que no sigui jo l’únic de qui fu-
gen tots els meus amics perquè no 
faig més que demanar-los diners.

–¿Quin és el dèficit del Liceu?
–Si es refereix a les pèrdues acumu-
lades dels últims tres anys, les que 
han foradat la caixa, pugen a més 
de cinc milions d’euros, gairebé al 
crèdit que hem sol·licitat de sis mi-
lions. 

–¿És optimista de cara el futur?
–No sóc masoca. Si he acceptat 
aquest càrrec sense cobrar és perquè 
podem tirar endavant. Aquest és el 
meu deure amb la societat. Per tan-
car el Liceu, no vinc. Confio que po-
drem seguir fent un gran producte i 
que els que els agrada l’òpera, com a 
mi, podrem disfrutar-ho. H 

espectacles 8 D’OCTUBRE DEL 2013 49DIMARTS


