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Joan Matabosch, director
artístic del Teatre del Liceu
els últims 15 anys –hi ha
un concurs obert per triar
qui el substitueixi el tri-
mestre vinent– va declarar
ahir, en una entrevista a
l’agència Efe, a Madrid, que
l’endeutament actual del
Liceu és “inassumible” i
que això provocarà un
“curtcircuit”. Matabosch
va augurar un futur “extre-
madament traumàtic pel
retard amb què s’han pres
algunes mesures”.

Al setembre, tot just fer-
se públic que saltava a la di-
recció artística del Teatro
Real de Madrid, Matabosch
ja va advertir que la gestió
del teatre havia sobrepas-
sat línies vermelles. Alesho-

res, el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ja es va
mostrar en desacord: “El
Liceu no és irrecuperable.”

La diagnosi de Mata-
bosch és coneguda. El Li-

ceu ha viscut un descens de
subvencions –ha passat de
54 a 39 en poc temps–.
Mascarell sí que hi coinci-
deix, en això, i lamenta que
sigui l’Estat qui hagi fet una

reducció més gran de
l’aportació: la part del Mi-
nisteri s’ha reduït  els últims
anys, d’un 47% entre el
2007 i el 2013, i ha passat de
12,4 a 6,5 milions d’euros.

Per equilibrar el pressupost
es va recórrer als bancs,
motiu que avui en condicio-
na la sostenibilitat.

“Està agafat pel coll per
les despeses financeres
dels crèdits”, va comentar
el director artístic. “Can-
cel·lar un títol de la tempo-
rada no resol res; les despe-
ses fixes són el problema”,
va sentenciar. “Sí que crec
que el Liceu en sortirà
reforçat, però passarà una
època molt difícil”, hi va afe-
gir, convençut que “les me-
sures correctores s’havien
d’haver pres fa quatre
anys”. Per al curs 2014/15
al Real, Matabosch prepara
homenatges a Montserrat
Caballé i Alfredo Kraus. El
relleu al Real s’ha avançat a
causa d’una malaltia que
impedeix a Gérard Mortier
assumir la feina. ■
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Qui ha estat director artístic del Liceu durant 15 anys revela que el
deute del teatre provocarà un “curtcircuit” en la vida del teatre

Joan Matabosch, director artístic del Liceu, en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS CRUSET

Mor el compositor
de cinema
Wojcjech Kilar

El jesuïta, humanista i escrip-
tor Antoni Blanch Xiró va mo-
rir dissabte als 89 anys. Nas-
cut a Barcelona el 1924, va
viure molts anys a Madrid, on
va exercir com a degà i pro-
fessor de literatura compara-
da de la Universitat Pontifícia
Comillas i va ser director de
l’Institut Fe i Secularitat. Era
especialista en els clàssics
russos Dostoievski i Tolstoi i
en literatura espanyola del
segle XIX. ■ REDACCIÓ

Adéu al jesuïta i
humanista Antoni
Blanch Xiró
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El polonès Wojcjech Kilar, au-
tor de les bandes sonores de
Dràcula de Bram Stoker, de
Francis Ford Coppola, i El pia-
nista, de Roman Polanski, va
morir ahir a Katowice als 81
anys després d’una llarga ma-
laltia. Kilar va participar en la
banda sonora de més de 160
pel·lícules; entre elles, a més
de les esmentades, Retrato
de una dama, de Jane Cam-
pion, i La muerte y la doncella,
de Polanski. ■ REDACCIÓ


