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EL NOU DIRECTOR ARTÍSTIC DEL TEATRO REAL ALTERNA LA SEVA GESTIÓ AMB LA DEL CONTROL DE LA PROGRAMACIÓ 
DEL LICEU GRÀCIES A UNA MESURADA LOGÍSTICA. HEM SEGUIT ELS SEUS PASSOS A LES DUES CIUTATS

A LES 8.15 DEL MATÍ d’un fred 28 de gener, Joan Matabosch 
(Barcelona, 1961) puja al vagó número 7 de l’AVE que el portarà a 
Madrid. Una mica somnolent, però amb les piles carregades de cara 
a la intensa agenda que l’espera, es disposa a aprofitar el trajecte: 
mirarà la premsa i revisarà assumptes pendents. La nit anterior va 
assistir al Liceu a l’estrena de La sonnambula, tercer títol operístic de 
la temporada barcelonina que segueix tutelant tot i que des de l’1 
de gener té contracte com a director artístic del Teatro Real. Aques-
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ta mateixa tarda, Matabosh serà espectador de l’estrena absoluta de 
l’òpera Brokeback Mountain, produïda pel teatre madrileny.

El vertigen d’aquesta anada i tornada d’un coliseu a un altre es 
repetirà diverses vegades al llarg dels dos mesos en què li hem 
seguit els passos. Abans, a Barcelona, havia presidit el jurat del 
Concurs Viñas. I al febrer, el tren d’alta velocitat el va portar a 
controlar els assajos d’Alceste, estrenada al Real, i els de la recent 
Tosca al Liceu, a més de protagonitzar, en una mateixa setmana, la a

A l’escenari. Amb els llums reflectint-se en un piano, Joan Matabosch, 
al Gran Teatre del Liceu, del qual ha estat director artístic durant 15 anys. 

presentació de les temporades dels dos teatres d’òpera més impor-
tants d’Espanya. L’últim dels seus desplaçaments, aquest mes, va 
coincidir amb la desaparició de Gérard Mortier, el seu visionari i 
polèmic antecessor en el càrrec. 

La cohabitació del director català amb Mortier, fins a la seva 
mort, va funcionar sense contratemps: “La meva relació amb ell va 
ser tan bona com sempre. I m’atreveixo a dir que les circumstàn-
cies van afavorir que fos especialment afectuosa”. Durant aquest 
temps, en què l’anterior gestor va continuar com a assessor artístic 
encara que el tractament del càncer el va allunyar físicament del 
Real, Matabosch va assumir, com si fossin pròpies, les propostes de 
la temporada, i va ajudar el seu equip a resoldre els problemes que 
es van presentar. Una missiva recent del director belga, al·ludint 
a la “cavallerositat” del català al respectar els seus compromisos 
amb autors als quals havia fet encàrrecs, dóna fe d’aquesta bona 
relació.

MATABOSCH VALORA EL LLEGAT deixat pel seu predecessor com un capi-
tal que s’ha de preservar i enriquir. “Seria imperdonable que passés a 
Madrid el que va passar a París quan va acabar el seu contracte. Allà 
van reorientar la programació en la línia més radicalment oposada a 
la seva herència, i van destruir pràcticament el que havia construït. 
Això no passarà a Madrid”, anuncia. Quan se li pregunta si el seu 
model de gestió ha influït en la seva trajectòria, és contundent: “La 
feina de Mortier ha pesat molt en una generació de directors i jo no 
sóc una excepció. A més de tenir-li admiració i respecte he mantin-
gut amb ell, durant 20 anys, una estupenda relació i s’ha comportat 
amb mi amb gran generositat”.

Des que, el setembre passat, es va anunciar el seu fitxatge per l’ens 
madrileny, el factòtum de l’òpera nacional alterna les seves funcions 
als dos teatres. El pacte establert entre les dues institucions per 
facilitar una transició estable fins que el nou responsable artístic 
del Liceu es faci càrrec de la gestió del teatre, el curs 2014-2015, 
l’obliga a mantenir aquest pont operístic.

A ell no sembla que l’afecti aquesta hiperactivitat. Al contra-
ri, es troba a gust cuidant el llegat artístic que deixa a Barcelona, 
on ha ocupat el càrrec durant 15 anys. Amb la seva secretària al 
Gran Teatre, Vicky Gómez, prepara cites amb cantants, directors 
i agents, mentre té un ull a Madrid, on la seva mà dreta, el també 
català Damià Carbonell, guarda la vinya mentre ell és fora. Passa el 
mateix al teatre de la Rambla, on Ivan van Kalmthout fa el mateix 
paper quan Matabosch és al Real. 

 “Aquesta situació requereix una bona logística, però no és gens 
problemàtica. M’organitzo segons les necessitats de cada teatre, 
sobretot pel que fa als plans d’assajos”, explica. Amb aquestes pre-
misses, estableix el seu temps de permanència a cada entitat. Res 
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sembla alterar la flegma del personatge, malgrat estar immers en 
la tensió de l’ajust final de les programacions.

En la primera jornada que hem seguit els seus passos al Liceu, ha 
tingut “dues reunions telefòniques” amb la mezzo Sarah Connolly i 
Serge Dorny, director de l’Òpera de Dresden. També ha rebut Paco 
Azorín, director escènic de Tosca. A Madrid, l’espera una reunió 
amb els caps d’escenari, una entrevista amb un periodista del Die 
Welt, un canvi d’impressions amb el director musical Titus Engels 
i una trobada per debatre qüestions urgents amb el president i el 
director general del teatre.

L’endemà serà igual d’atrafegat: una sessió amb el comitè d’em-
presa i una audició de cantants, a més d’una entrevista a la SER i un 
sopar amb l’ambaixador de França. Però no té problemes per trobar 
un forat per rebre’ns i fer una visita per l’interior del teatre. Durant 
el recorregut, és fàcil detectar la bona acollida que li ha dispensat el 
personal del Real. Sempre està disponible per programar cites amb 
qui l’hi demana, encara que el ferri control de la seva secretària, 
Esther López, posa les coses al seu lloc perquè tot segueixi l’ordre 
establert.

AMB DAMIÀ CARBONELL POSEN AL DIA l’agenda del 2015. El torrencial 
director aprofita l’oportunitat per destacar que el Liceu té més 
consolidades les seves temporades futures que el Real. Per això ha 
pogut intervenir àmpliament sobre la programació madrilenya del 
2014-2015, en què només es mantindran dos encàrrecs del seu 
antecessor: El público de Mauricio Sotelo, i La ciudad de las menti-
ras, d’Elena Mendoza. En les altres propostes hi destaca un Gianni 
Schicchi protagonitzat per Plácido Domingo i amb muntatge de 
Woody Allen, la direcció de Willy Decker de Mort a Venècia i La 

a Traviata de David McVicar, totes dues en coproducció amb el 
Liceu en una línia de col·laboració que pensa ampliar. Hansel y 
Gretel, amb posada en escena de Joan Font, de Comediants, i un 
Fidelio a càrrec d’Àlex Ollé, de la Fura dels Baus, posaran el segell 
català a una temporada en què ha aconseguit implicar en el diàleg 
artístic institucions com el Museu del Prado, la Biblioteca Nacional, 
l’Instituto Cervantes, l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
la Fundació March, el Reina Sofia o la Filmoteca.

La temporada que ve al Liceu tindrà riscos mínims, donada la 
delicada situació econòmica que viu. Hi apareixen, doncs, títols 
com La Traviata, El barber de Sevilla, Norma, Carmen, Maria Stuarda,
Arabella, Così fan tutte, Don Pasquale, Siegfried i les versions en con-
cert de Tristany i Isolda i I due Foscari. La quota a la contemporane-
ïtat només figura amb el díptic Una voce in off de Montsalvatge i La 
voix humaine de Poulenc.

“Les pressions 
polítiques al Real han 
sigut notables en el 
passat, i van provocar 
períodes d’inestabilitat. 
Però això es va acabar”

Logística controlada. Matabosch, al seu despatx del Liceu, amb la seva secretària, Vicky Gómez.  “M’organitzo segons les necessitats de cada teatre”.
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A Matabosch no li agrada comparar els dos exercicis, “més enllà 
del que és evident”. El Real, reconeix, té més novetats, més estrenes, 
més obres del segle XX i XXI, “mentre que el Liceu inclou més 
títols de gran repertori donat que l’evolució dels marges de la seva 
activitat no permet cap alternativa”. En qualsevol cas, diu que les 
dues temporades sóc molt atractives, “cada una en el seu estil”, i 
tenen l’equilibri necessari. “A més de grans cantants, directors d’or-
questra i escènics”, afegeix.

Mentre des de les localitats més altes del Real seguim els prepa-
ratius per adequar l’escenari per a un nou muntatge, parlem de les 
diferències entre els dos teatres. “Un model artístic no és trasllada-
ble d’un espai a un altre. Seria un error intentar-ho. No només per-
què el públic és, en alguns aspectes, diferent, sinó perquè la tradició 
també ho és i els buits culturals que s’han de solucionar no sempre 
coincideixen. El que no varia és el concepte de l’òpera que s’ha de 
defensar, i situar-la en un espai de reflexió i debat cultural. Això sí 
que no és negociable”. 

MATABOSCH ADMET, NO OBSTANT, que el camí per arribar a resultats 
artístics desitjables “pot ser diferent en dues institucions amb punts 
de partida diferents”. El Real té, segons la seva opinió, peculiaritats 
diferents de les del Liceu. “Sobretot perquè és un ens que ha patit 
en la seva història nombroses interrupcions i derives allunyades de 
l’activitat, però en realitat l’aspecte operístic de Madrid no és tan 
diferent de Barcelona. Les dues ciutats comparteixen en aquest 
camp molt més del que les diferencia”. A Madrid, per exemple, 
es pot haver d’enfrontar a més ingerències del poder polític que 
a Catalunya. Ja va passar quan, després del seu nomenament, el 
ministre Wert va voler imposar un director musical. 

A 631 quilòmetres. A l’AVE, camí d’Atocha. I en una de les sales d’assajos del Real.  “Els cantants anacrònics i capritxosos no tenen lloc aquí”, anuncia.  

“Les pressions polítiques al Real han sigut notables en el passat, 
i han provocat períodes d’inestabilitat. Però això es va acabar des 
que es va crear la figura del president de la fundació i, sobretot, a 
partir del nomenament de Gregorio Marañón. Amb gran habilitat, 
ell s’ha encarregat d’allunyar el teatre de l’arena política, una cosa 
fonamental per garantir una necessària autonomia de gestió”. De 
fet, Matabosch creu que en el seu nomenament no hi ha influït gens 
el fet de ser català o espanyol –el belga Mortier pretenia deixar un 
successor de fora del país–, sinó les característiques del seu perfil.

POC AMIC DELS FOCUS –“han de ser per als artistes”–, està satisfet per 
la bona recepció que ha tingut a Madrid. El fet de ser un català amb 
molt poder a la capital no té per a ell més connotacions. Més d’una 
vegada ha dit, en relació amb la consulta sobiranista, que té poca 
capacitat d’emocionar-se davant les banderes i que respecta totes 
les opinions, però que és més partidari d’establir línies de diàleg. 
Ara prefereix no anar més enllà en aquest tens debat.

Va deixar el Liceu en un moment en què el teatre barceloní havia 
traspassat totes les línies vermelles, i acumulava a més un dèfi-
cit insostenible que posava en perill la seva estabilitat. “No tenia 
cap motiu per anar-me’n del teatre, més enllà dels 15 anys en què 
he tingut el privilegi de ser el seu director artístic, però crec que 
aquest temps a la casa és suficient. Vull dir, a més, que estic content 
de sortir en un moment en què la situació s’està reconduint amb 
Joaquim Molins i Roger Guasch”.

Segons la seva opinió, el Pla Estratègic i de Viabilitat aprovat 
respon a les necessitats del teatre: “Ha sigut un encert el canvi de 
govern. Només lamento que aquest canvi no s’hagi afrontat tres o 
quatre anys abans. En aquest període de desconcert s’ha perdut a
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un temps preciós. Ara està tot encarrilat, tot i que això no vol dir 
que no s’hagin de prendre decisions difícils, perquè la situació ha 
arribat a ser desesperant”. 

Matabosch assegura que no ha entrat al Real “com una piconado-
ra”. Anirà aplicant a poc a poc el seu mètode de treball per construir 
un discurs artístic que s’integri amb la tradició operística de Madrid. 
Tampoc té por que hi hagi xoc de trens amb els sectors més con-
servadors. “L’objectiu d’un teatre no és generar polèmica gratuïta 
per donar-se publicitat i rellevància. És evident que hi ha molts 
directors d’escena capaços d’exhibir caspa decimonònica i encara 
molts més als quals els agrada muntar grans escàndols, però això és 
simplement banal”.

NO DEFUIG LA POLÈMICA sempre que les dramatúrgies potenciïn i facin 
accessible el sentit d’obres compostes, amb freqüència, fa molts 
anys: “Tota interpretació en aquesta línia és acceptable”. El seu 
segell personal ja s’ha notat amb el nomenament d’un director 
musical estable, el britànic Ivan Bolton. Al contrari de Mortier, que 
preferia la rotació en aquest càrrec, vol un responsable que aporti 

a continuïtat i criteri a la feina de l’orquestra. “Bolton és idoni perquè 
és un gran preparador de formacions, a més de ser una de les batu-
tes de més prestigi del moment”.

No vol entrar en la controvèrsia creada per Gerard Mortier 
al posar en qüestió la vàlua dels cantants espanyols. “Tan absurd 
és establir una quota d’artistes d’aquí com negar la seva excel-
lència per ser del país. A Espanya hi ha cantants extraordinaris i 
altres que no ho són tant. La tasca del director artístic consisteix 
a trobar i potenciar els millors i aconseguir que el teatre es con-
verteixi en una plataforma per a les seves carreres”. Elena Copons, 
María Bayo, Maite Alberola, Sylvia Schwartz, José Manuel Zapa-
ta, entre altres,  tornaran a tenir la seva oportunitat a Madrid el 
curs que ve.

En el comiat, comentem el reconeixement a la seva feina al 
Liceu ara que mira al futur des d’un altre teatre. “No sóc una 
excepció al que és habitual. Tots sabem que en aquest país a la 
gent se la valora en el moment dels funerals”, diu rient. Per sort el 
seguirem veient a Barcelona, on la seva planificació influirà en les 
pròximes temporades. DOM

Des de dalt del Real. Matabosch assegura que a Espanya hi ha cantants extraordinaris i altres que no ho són tant.

Figures com Anna Netrebko, Jonas 
Kaufmann, Juan Diego Flórez, José Cura 
i altres tornaran a Madrid de la mà de 
Matabosch. L’ascendència que el director té 
amb les estrelles del cant marginades de la 
programació pel seu antecessor li permetrà 
recuperar-les per al Real tal com ha fet al 
Liceu en moments difícils. Però aquests 
i altres vindran sempre que s’avinguin al 
projecte artístic. “Els cantants anacrònics i 
capritxosos no hi tenen lloc”, ja que la seva 
postura és inflexible amb el divisme gratuït. 
El director artístic afirma que actualment 
estan sorgint grans veus, però que a vegades 
van massa de pressa. Molts no suporten 
aquesta pressió i això fa que algunes carreres 
siguin “sorprenentment curtes” i que cada 
dia sigui més difícil trobar bons cantants 
dramàtics per a determinats repertoris.

INFLEXIBLE AMB ELS
DIVOS CAPRITXOSOS

GRAN TEATRE DEL LICEU
Pressupost 2014-2015: 41,8 milions d’euros
Subvencions administracions: 18,6 milions
Ingressos per mecenatge: 7,05 milions
Ingressos per taquilla i altres conceptes: 16,1 milions

TEATRO REAL*
Pressupost 2014: 42 milions d’euros
Subvencions administracions: 12,8 milions
Ingressos per patrocini: 10,4 milions
Ingressos per taquilla i altres conceptes: 18,6 milions

ELS DOS TEATRES EN XIFRES

*El teatre madrileny computa els seus pressupostos per anualitats.
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