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U
na setmana des-
présdel nomena-
ment de Roger
Guasch com a
director general
del Liceu, La

Vanguardia ha volgut obrir el de-
bat sobre com hauria d’afrontar-
se el repte següent: l’elecció d’un
director artístic que substitueixi
Joan Matabosch a partir de l’1 de
gener.

És una elecció complexa, i la
prova d’això és la disparitat dels
noms que se senten en cercles prò-
xims al teatre. Des d’Antonio del
Moral, que va ser substituït per
Gerard Mortier al Teatro Real en
nom d’una projecció internacio-
nal més gran, fins a una opció més
de la casa com la que seria la d’Ori-
ol Aguilà, exresponsable de mece-
natge del Gran Teatre i director
actual del festival de Peralada, on
està aconseguint una bona crítica.

Això sense descartar els noms
més destacats de l’escena teatral
amb experiència en òpera o enmú-
sica clàssica. En aquest sentit, s’ha
parlat de figures amb projecció
exterior com Àlex Rigola o Xavier
Albertí, responsable actual del

TNC. Però més suports té encara
l’actual director del Teatre Lliure,
Lluís Pasqual, que ha dirigit mun-
tatges memorables al Gran Teatre
o al Festival de Salzburg i que acre-
dita una carrera professional a
França i Itàlia. Sense oblidar elma-
teix director musical del Liceu,
JosepPons, a qui no poca gent vol-
dria veure tutelant un procés de
formació del futur director artís-
tic, des de la posició de coneixe-
dor del teatre i de músic amb un
prestigi internacional.

El problema principal, en qual-
sevol cas, és que el que es planteja
és, ni més ni menys, que dotar el
Gran Teatre d’una agenda tan ex-
haustiva i posada al dia com la que
s’emporta ara a Madrid Joan Ma-
tabosch. I això pot aconseguir-se
de duesmaneres: fitxant un direc-
tor artístic reconegut o apostant
per una promesa de futur, com en
el seu dia va ser Matabosch.

Aquest diari ha volgut sondejar
l’opinió de figures de l’òpera i la
clàssica que aprecien el Liceu i
són conscients de la importància
del moment. Proposen noms que
potser queden en aquests mo-
ments fora de l’abast delGranTea-
tre o que són desconeixedors de la
seva idiosincràsia particular, però,

davant l’envergadura del repte, no
és sobrer dir-los com a apostes de
futur.

Robert Wilson: “Un visionari”. “El
Liceu necessita algú amb visió. Un
visionari no només produeix
avantguarda, també té una com-
prensió profunda del repertori. I
sap mantenir l’equilibri entre la
contractació d’estrelles famoses i
el risc de convidar artistes joves
encara desconeguts”, diu el reco-
negut director d’escena Robert
Wilson, orgullós d’haver pogut
presentar al Liceu el seu Einstein
on the beach i la seva recent pro-
ducció de Pel·leas i Melisenda.
“No oblidem que l’art és una de
les fonts d’ingressos més impor-
tants d’una ciutat –segueix–. Fi-
xi’s en el Guggenheim de Bilbao:
va ser construït per visionaris i di-
rigit per un brillant director finan-
cer local. El museu va rejovenir la
ciutat, la va situar al mapa, la va
aixecar econòmicament. Museus i
teatres són l’atracció turística més
gran de Nova York... igual que a
París: el Louvre i el Pompidou
tenen més visitants que la torre
Eiffel. Són factors bàsics per man-
tenir la salut econòmica d’una
ciutat”.

Sobre qui podria ocupar el lloc

de Matabosch, Wilson llança el
nom de Jörn Weisbrodt, que va
ser administrador de la seva funda-
ció Byrd Hoffman Watermill i ara
dirigeix el festival Luminatio de
Toronto, on s’ha traslladat amb la
seva parella, Rufus Wainwright.

Les conegudes apostes de Mortier.
GerardMortier, ara assessor artís-
tic al Real, considera que “els
mateixos noms que vaig proposar
com a successorsmeus al Real són
vàlids per al Liceu: Viktor Scho-
ner està fent una tasca fantàstica a
l’Òpera de Munic. I també Serge
Dorny, de l’Òpera de Lió, però ja
ha firmat pel Semper Oper Dres-
den amb Thielemann. I després hi
ha John Berry, de l’English Na-
tional, perfecte per a Barcelona,
més internacional i democràti-
ca...”. La llista es completa amb
Alexander Neef, de l’Òpera de Ca-
nadà; Pierre Audi, de la d’Amster-
dam, i Bernd Loebe, que és a la de
Frankfurt.

Matthias Goerne: “Familiaritzat
amb la cultura catalanoespanyo-
la”. El baríton alemany considera
que qui aterri al Liceu hauria d’es-
tar familiaritzat amb la cultura ca-
talanoespanyola. “Hauria de tenir

MORTIER

“Qualsevol dels noms
que vaig proposar
per succeir-me
al Real és vàlid”

GUÉRGUIEV

“El Liceu es percep
com una marca de
referència en l’àmbit
internacional”

WILSON

“Cal nomenar un
visionari; l’art és una
gran font d’ingressos
d’una ciutat”

El difícil ‘impasse’ del Gran Teatre

GOERNE

“El nou director ha
d’estar ben connectat
internacionalment i ha
de tenir experiència”

GERARD MORTIER
Assessor artístic del Teatro Real

El director de teatre belga, que avui lluita contra
un càncer, ha estat al capdavant d’òperes com la
Monnaie de Brussel·les, la de París o de Salzburg

ROBERT WILSON
Director d’escena

Conegut pels seus
muntatges d’aire
pictòric i minimal

amb trets del teatre
tradicional d’Orient,
el nord-americà Bob
Wilson segueix entre

les figures més
emprenedores de
l’escena teatral i

operística

Quatre
opinions
amb
autoritat

Cultura

Fitxatgeoplanter?
ElLiceualdivan
Resolta la direcció general, el teatre afronta el
repte de l’aposta artística: opinen els grans noms



DIUMENGE, 13 OCTUBRE 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 53

Almodóvar denuncia que el
Gobierno ejecuta “un riguroso plan
de exterminio del cine español”

El 12-O sólo emociona a los de
derechas. El 6-D sólo a altos cargos.
Triste sociedad incapaz de
encontrar algo que celebrar juntos

Montoro dice ahora que “el cine
español es de los mejores”; yo qué
sé, igual tampoco es eso

CiU - Duran Lleida President d’UDC

He aterrat a Barcelona i conec la
mort de Jaime Arias. Gran
periodista i persona. Sempre agrairé
els seus articles, consells i suport

coneixements d’òpera i del reper-
tori concertístic, estar ben connec-
tat internacionalment i tenir expe-
riència”, diu. “Entre els candidats
que reuneixen aquestes qualitats
hi ha Antonio del Moral i, si pot
tractar-se d’un estranger, proposa
Didier de Cottignies, exdirector
de Decca Records i ara gerent de
l’Orquestra de París, que parla idi-
omes, té una xarxa enormede con-
tactes i conrea amistats entre els
principals cantants i directors
d’orquestra”.

Guérguiev: “Un teatre de primera”
El superintendent dels teatres
Mariinski considera que no co-
neix prou el Liceu com per
pronunciar-se en aquest sentit,
però valora el GranTeatre per prò-
pia experiència. “Aquí m’he sentit
magníficament tractat per un pú-
blic refinat. La percepció que
internacionalment es té d’aquesta
casa és la d’una marca important i
de referència en l’àmbit interna-
cional”, conclou.c

#tuitsdecultura Juan Cruz director i productor de cinema
@JuanCruzTuiter

Ignasi Guardans Consultor cultural
@iguardans

José María Clemente dir. de ‘Tentaciones’
@JoseMClemente@ciuduran

www.lavanguardia.com

Nou entrebanc, nova tragèdia
Se’ns ha encallat altre cop

La ditxosa Enciclopèdia
(ANÒN. EL CAPELLÀ PUNIT, A. II, 1974)

[La Gran Enciclopèdia Cata-
lana va ser un cas que va tenir
certa similitud amb el del Liceu]

C
atalunya ha estat
sempre un semipaís
queha tingut un fun-
cionament atípic en

gairebé tot. Ja és simptomàtic
quementre va ser cap indiscuti-
ble de la Corona d’Aragó, no
sols no va ser mai un regne, i
tot i que va generar-ne (el de
Mallorca i el de València), es
vamantenir comun conglome-
rat de comtats als quals final-
ment se li va donar el títol com-
pensatori de Principat a partir
del segle XIV. No m’estendré
en aquestes qüestions, però cal
tenir-les presents en analitzar
per què, en recuperar la perso-
nalitat política pels impulsos
de la Renaixença, Barcelona es
va trobar mancada de tot su-
port oficial en un Estat centra-
litzat a la francesa, que no li re-
coneixia més enllà de l’estatus
(1833) de capital de província, i
ni tan sols de la “regió”.

En el camp que ens afecta
–la fundació i persistència del
Gran Teatre del Liceu– és sa-
but que els seus responsables
van recórrer a la benevolència
d’Isabel II (1833-1868), que “va
cedir” al conservatori que “jus-
tificava” la petició un espai
(l’antic convent de trinitaris,
que la monarquia s’havia apro-
piat poc abans amb la desamor-
tització, i estava abandonat),
perquè es pogués construir un
teatre luxós digne de la catego-
ria que estava adquirint la ciu-
tat, i sobretot per la iniciativa
visionària de D. Enric de Gis-
pert, que a partir delmodest Li-
ceu de Mont-Sion (1837-1845)
va saber impulsar l’edificació
del que ha acabat sent el motor
teatral més important de Cata-
lunya des de fa 150 anys.

Els catalans es van haver de
pagar el teatre. Per les causes
abans exposades, a l’hora de
construir el teatre emblemàtic
de Barcelona, els catalans de
1837-1847 van obtenir el local
del convent, però resmés.Men-
tre l’Estat centralitzat a la fran-
cesa s’ocupava, tard i mala-
ment, de construir el teatre ofi-
cial de Madrid, amb el títol de
Real (1850-1925 i 1997-2013),
els catalans se’l van haver de
pagar ells, cosa que es va acon-
seguir amb una sèrie d’operaci-
ons financeres que va posar en
marxa Gispert, i que van gene-
rar un teatre de propietat parti-
cular amb una estructura com

la d’una societat per accions.
Aquesta operació es va ha-

ver de repetir arran del primer
incendi del Liceu (1861) i l’ara
anomenada Junta de Propieta-
ris va acordar la immediata re-
construcció del teatre, sense
obtenir del govern de la reina
ni tan sols l’exempció dels aran-
zels als productes que es van
haver d’importar per manca de
recursos del país. Es diu que
per això el teatre es va fer sen-
se llotja reial i és des d’alesho-
res que en cas de visites de sobi-
rans s’habiliten les tres llotges
centrals de l’amfiteatre.

L’estructura econòmica del
Liceu es va mantenir i va supe-
rar diverses crisis, fins que des-
prés de moltes discussions es
va permetre (1945) que els pro-
pietaris revenguessin les seves
localitats sobrants mitjançant
una oficina pròpia que li feia la
competència a la comptadoria
gestionada per l’empresari, que
no podia oferir més que locali-
tats lliures i molt poques –i do-
lentes– llotges. L’auge de l’òpe-
ra, en part per la intel·ligent ges-

tió dels dos últims empresaris,
després de la guerra, va perme-
tre la supervivència del sistema
de propietat/empresa.

Els darrers grans empresaris.
Joan Mestres i Calvet
(1915-1947) i Joan Antoni Pà-
mias i Castellà (1947-1980) van
haver de fer equilibris perman-
tenir l’activitat, amb tempora-
des reduïdes (3mesos d’òpera i
un i mig de ballet-concerts).
L’Institut Italià de Barcelona
va arribar a ser l’única entitat
que realitzava unes donacions
de relleu a canvi d’impulsar es-
trenes d’òperes italianes re-
cents. El Liceu estava tancat
durant llargues temporades i
no s’intuïa la seva existència
fins que a la tardor apareixien
els cartelloni amb la programa-
ció, sense gairebé informació
ni cap calendari de representa-
cions. La gent, en realitat, no
anava a l’òpera: anava al Liceu.

Quan elmaig del 1980 vamo-
rir Pàmias, la seva vídua i últi-
ma empresària, Gloria Pecora-
ra, va recórrer a les autoritats
catalanes i es va establir una
fórmula mixta de govern. El
Consorci (1981) va gestionar el
teatre amb un indubtable espe-
rit de millora: neteja i arranja-
ment dels espais millors, crea-
ció d’un ascensor nou, elimina-
ció de la barrera entre els pisos
alts i els bons, millora de l’or-
questra i el cor... La situació fi-
nancera va millorar amb la
col·laboració entusiasta de l’in-
dustrial Lluís Portabella. Però
no es van crear uns veritables
mecanismes de gestió d’un tea-
tre semipúblic. Quan sorgien
problemes, Portabella s’oferia
a cobrir els dèficits mentre les
entitats oficials endarrerien els
pagaments. Descavalcat Porta-
bella per la magnitud dels deu-
tes, es va recórrer a un director
amb idees, Josep M. Busquets,
i el teatre va tirar endavant
amb cataplasmes financers.

El teatre esdevé públic. L’in-

cendi del 1994 va acabar amb
aquest estat de coses: la propie-
tat va optar per tirar endavant
la reconstrucció i renunciar a
cobrar l’assegurança i el Liceu
va passar a ser públic del tot.
Aquest havia d’haver estat el
moment de crear una estructu-
ra econòmica eficaç que en ga-
rantís la viabilitat. Va ser l’habi-
litat política i negociadora del
nou responsable del Liceu,
Josep Caminal, la que va tirar
endavant la reconstrucció en
temps rècord. Caminal va crear
una xarxa moderna d’espòn-
sors i de vinculacions políti-
ques que va fer que els partits
col·laboressin en la reconstruc-
ció. Però el seu sistema finan-
cer es va anar fent cada cop
més incompatible amb la reduc-
ció en la programació, lamanca
de títols populars i atractius i la
sensació que estan contribuint
a un teatre que no els sap trans-
metre el prestigi de tot plegat.

Teatre públic/societat civil. A
l’entrada del segle XXI, l’orgull
autosuficient de dominar el pa-
norama públic i lluitar contra
les privatitzacions ha anat dei-
xant pas a la importància de la
societat civil. D’altra banda,
ens trobem amb una constant
inflació de la gestió del Liceu,
amb una burocràcia excessiva.

Visió àmplia i generosa. Avui
els teatres d’òpera que funcio-
nen a escala internacional han
de funcionar com a teatre pú-
blic, però les entitats públi-
ques que hi intervenen han de
ser conscients que el Liceu
s’ha convertit, en els seus més
de 150 anys, en “molt més que
un teatre”. Aquesta herència
no s’ha demalbaratar amb acti-
tuds de via estreta i dissidèn-
cies basades en la noció que
l’òpera és un gènere elitista.
No és cap solució retallar els
efectius i activitats de l’orques-
tra quan el que cal fer és millo-
rar-la i remillorar-la. Reduir i
fastiguejar la vida dels inte-
grants del cor, canviant hora-
ris i forma de treballar, quan
fins ara han tingut un nivell ex-
cepcional, pot submergir-los
en la rutina. I una cosa tremen-
da: anar reduint els títols a un
grapadet d’obres que amb
prou feines animen la gent a
abonar-s’hi, i que contrasta
amb la programació d’altres
teatres de nivell semblant.

Desestimant recursos. Com és
possible que no s’hagi sabut ex-
plotar l’allau de turisme que ar-
riba a Barcelona per portar una
fracció d’aquests visitants cap
a un teatre operístic i per tant
sense barreres lingüístiques?
Si a moltes ciutats europees la
primera cosa que es veu als ae-
roports i a les estacions d’arri-
bada són anuncis de les tempo-
rades líriques locals, com és
que arriben milers de persones
al Prat sense veure una paraula
que expliqui que són a la seu
d’un dels deu o dotze teatres
d’òpera més importants del
món? I a estacions com Sants?
I no es pot flexibilitzar unami-
ca el repòs estival dels funcio-
naris a l’agost?

Impulsar el valor cultural més
prestigiós de Catalunya. Si és
sabuda la importància del
“més que un club” en la vida de
la ciutat i com aquesta entitat
canalitza visitants cap al seu
museu, per què no s’han supe-
rat els tímids intents de crear
el Museu de l’Òpera / Gran
Teatre del Liceu?

La tendència a la contínua re-
ducció de la vida lírica de Bar-
celona és cada vegadamés pre-
ocupant. Acabarem tenint un
teatre amb un parell de títols
cada any i molts recitals?c

LLEGIU LA VERSIÓ ÍNTEGRA
D’AQUEST ARTICLE A

Altre copproblemes

El Liceu reflectit a la vidriera del Cafè de l’Òpera

Roger Alier

ALBERT WINTERHALDER

VALERI
GUÉRGUIEV
Director general

del Mariinski

El director
d’orquestra rus
ha elevat l’òpera
de Sant
Petersburg a la
màxima potència

MATTHIAS GOERNE
Baríton

El mestre
alemany del lied,

assidu a la
Schubertíada de

Vilabertran,
s’obre ara a

actuar en òperes.
També al Liceu?

ANÀL IS I


