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Joaquim Molins
PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

“Em temo que aquell esperit de la
campanya ‘El Liceu de tots’ s’ha perdut”

Conseqüent “Externalitzar l’orquestra seria absolutament contradictori amb el fitxatge del mestre Pons” Elogiós “Joan
Matabosch ha aconseguit que aquell públic tan tradicional que hi havia a Barcelona hagi canviat una mica de gustos”

XAVIER CERVANTES

Joaquim Molins (Barcelona, 1945)
presideix el Patronat de la Fundació
del Gran Teatre del Liceu des del
mes de març. D’aleshores ençà, ha
pres decisions com no renovar l’an-
terior director general, Joan Fran-
cesc Marco, substituït per Roger
Guasch. Ara s’enfronta a dos reptes
fonamentals per al futur del Liceu:
trobar un nou director artístic i evi-
tar l’ERO previst per al juliol.

Quines atribucions té el president
del Patronat de la Fundació?
Teòricament, són les mateixes que
abans tenia al Liceu el president de
la Generalitat. Una és la representa-
ció. Qui representa el Liceu sóc jo,
però és un càrrec no retribuït i, per
tant, he de fer altres coses per viure.
També sóc el president del comitè
executiu, que és l’òrgan que més
mana, però no en el dia a dia; això
és competència del director gene-
ral. Una altra de les meves funcions
és donar una mica de moral, d’espe-
rança i d’il·lusió, perquè realment
estava la cosa una mica fotudeta.

En aquesta situació “una mica fo-
tudeta”, quina part de responsabi-
litat té el Liceu?
Hi ha més d’una raó, però jo m’atre-
viria a dir que la bàsica és la dismi-
nució dràstica de les subvencions.
En el cas del Liceu, fa cinc anys sig-
nificaven el 50% dels ingressos. Si
això baixa de sobte en un 20%, el
més fàcil és que te’n ressentis i et ve-
gis obligat a retallar despesa de ma-
nera rotunda. Els ERO són això, pe-
rò tancar dos mesos té uns efectes
brutals. Ara estem intentant no fer
l’ERO al juliol. Ja s’ha fet el més di-
fícil, que era treure’s greix i treballar
amb moltíssima més eficiència.
Avui amb 45 milions d’euros seríem
capaços de fer una temporada que fa
cinc anys en costava 59 o 60. Aquest
és el gran esforç que s’ha fet.

¿Saben què han de fer, però no sa-
ben com?
Sí que sabem com. Molt d’aquest
com seran els efectes positius que
ens aportin determinades mesures
que ja estan pactades, com ara la fle-
xibilitat laboral i la cohesió salari-
al. També hi ha altres mesures, com
l’externalització d’alguns serveis; ja
s’ha fet amb la seguretat, la venda
d’entrades i els acomodadors. Hi ha
coses més lentes, com l’increment
de la millora de l’orquestra, que és

una de les coses per les quals va ser
contractat el mestre Josep Pons.

¿En cap cas s’ha plantejat mai ex-
ternalitzar l’orquestra?
No. No de moment. Seria absoluta-
ment contradictori amb el fitxatge
del mestre Pons. Si no hi hagués
més remei es podria fer perquè és
més barat. Bé, és més barat quan no
tens orquestra. Quan tens un com-
promís laboral amb tanta gent i des
de fa tants anys, només el primer
pas, que seria indemnitzar, ja et cos-
ta una fortuna, a part de l’impacte
humà i personal. Crec que ens ho
hauríem de pensar dues vegades. Hi
ha exemples de gent que ho fa i que
no els va malament, com el Teatro
Real, però també hi ha moltíssims
exemples de teatres de primera
magnitud que els dóna un resultat
magnífic tenir orquestra pròpia.
Aquesta és la tradició del Liceu. Es-
tem acostumats a tenir-la i que vin-
guin a dirigir-la els millors directors
d’òpera del món.

¿Ha arribat a passar mai que un pa-
trocinador demani presència d’una
marca a l’escenari?
No. S’emprenyarien molt amb nos-
altres si intentéssim traspassar ca-
mins que no s’han de traspassar.

Com es pot recuperar l’esperit del
1994, el del lema El Liceu de tots?
Enpartemtemoqueaquellesperitde
la campanya El Liceu de tots sí que
s’ha perdut. Va néixer d’una desgrà-
cia, l’incendi, que tant de bo no es re-
peteixi, però si algun impacte positiu
va tenir, i tremend, va ser crear una
solidaritat brutal per part de tothom.
Jo avui em trobo mecenes que van
donar diners en aquell moment que
em diuen: “És que se’ns va cremar”.
Se’n sentien propietaris. I ara els de-
mano ajuda i em diuen: “Per què?
Perquè deixin de fer-ho les adminis-
tracions? Que millorin la llei de me-
cenatge”. I tenen raó: tenim la pitjor
llei de mecenatge de tot Europa.

¿El Liceu farà públic el sou del prò-
xim director artístic?
Jocrecqueno,perquèentradintrede
lescosesquedemanendiscreció,com
el sou del director general. Però en
qualsevol cas no pagarem xifres es-
candaloses. Per exemple, hi ha hagut
cincosiscandidatsadirectorgeneral
que han dit que no pel sou.

¿Fer públic això no debilita la posi-
ciódeRogerGuasch?¿Elcontracten
perquè no en poden pagar d’altres?
No. No contractem el senyor
Guasch perquè no puguem pagar
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Joaquim Molins al Liceu, un teatre que coneix des que els seus pares l’hi van dur quan ell tenia “set o vuit anys”. XAVIER BETRAL

als altres. Al contrari, el contractem
entre altres coses perquè no ha de-
manat més diners. Però no perquè
no li puguem pagar, sinó perquè ai-
xò significa un plus d’interès perso-
nal a dedicar-se a una feina amb què
ja sap que no es farà ric. Modesta-
ment poso el meu mateix exemple.
Un dia vaig decidir ficar-me en po-
lítica i vaig passar de ser el màster
d’Iese més ben pagat de la meva
promoció a ser el màster d’Iese més
mal pagat d’un dia per l’altre. Ja sa-
bia que dedicar-se a la política no
dóna uns grans sous. Si hagués vol-
gut tenir un sou més alt no m’hau-
ria dedicat a la política. Però a mi
em pagava la pena, m’il·lusionava
dedicar-me a la política en un mo-
ment de transició.

Quin director artístic necessita el
Liceu?
Un que, com ha fet Joan Matabosch,
sàpiga trobar el perquè de les coses
i explicar-les. Una de les coses de les
quals Matabosch se sent més cofoi
és que aquell públic tan tradicional
que hi havia a Barcelona, que només
valorava una cosa, que eren les veus,
hagi canviat. Ell ha aconseguit fer-
lo canviar una mica de gustos i que
avui sigui capaç d’entendre segons
quines coses.e

Atribucions
“Una de
les meves
funcions és
donar una
mica de moral
i esperança”

Patrocini
“Tenim
la pitjor
llei de
mecenatge
de tot
Europa”


