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G
IUSEPPE Verdi, de qui aquest any es com-
memora el bicentenari, protagonitza avui
l’obertura de la temporada 2013-2014 al
Gran Teatre del Liceu. El coliseu barceloní

ha preparat quatre concerts especials en els quals s’en-
llaçaran fragmentsmolt apreciats del compositor italià
i se’n rescataran altres de menys coneguts.
Si en l’apartatmusical la temporada s’anuncia atrac-

tiva–amés deVerdi s’han programat, entre altres òpe-
res, Agrippina, de Händel; La sonnambula, de Bellini;
Tosca, de Puccini, o La valquíria, de Wagner, alguna
amb cantants de primer ordre–, pel que fa al funcio-
nament general del teatre es pot parlar d’una crisi de
dimensions preocupants. L’origen són les retallades
pressupostàries que ha patit el Liceu, que el 2008 dis-
posava de 57 milions d’euros anuals i ara només en té
39. Els efectes d’aquesta rebaixa s’han fet notar. Es van
haver de cancel·lar espectacles. La plantilla es va redu-
ir de 449 a 363 treballadors, que acaben de reincor-
porar-se després d’un ERO temporal que els ha tingut
a casa durant gairebé tot setembre i ha suposat tancar
les portes del Liceu. Cal recordar, finalment, que Joan
Francesc Marco, que va ser el director general del Li-
ceu durant aquest últim i difícil quinquenni, va deixar
el càrrec al juliol.
A aquesta crisi d’ordre econòmic s’hi ha afegit l’ar-

tística. La destitució de GerardMortier al Teatro Real
de Madrid ha comportat que el substituís Joan Mata-
bosch, que en les últimes temporades ha guiat amb
bon pols la direcció artística del Liceu i n’ha renovat el
prestigi a l’escena europea. Per si això no fos prou,
JoanPons, durantnou anysdirector de l’OrquestraNa-
cional d’Espanya, i l’última temporada responsable

musical del Liceu, anunciava fa uns dies que si no li
donen les eines necessàries, potser no es quedarà al
Liceu presenciant de prop com esdevé una òpera de
segon nivell. Encara més, s’acaba de saber que José
Luis Basso, director titular del cor del Liceu durant
l’últim decenni, el deixarà permarxar a l’Òpera de Pa-
rís d’aquí a un any.
Dèiem que la situació del Liceu és de crisi i amb tot

el quehemexposat fins aquí n’hi haprouper argumen-
tar-ho. JoaquimMolins, que almarç va ser elegit presi-
dent del patronat del Liceu i fins ara ha mantingut un
perfil molt baix, ha d’afrontar diversos reptes urgents.
El primer, proposar en la reunió del patronat de diven-
dres un nou director general, que molt probablement
seràRogerGuasch.Després caldrà cobrir les baixes de
Matabosch i Basso, a més d’assegurar, com sembla
aconsellable en aquesta fase d’inquietud, la continuïtat
dePons. I després, complementar els ajustos de la des-
pesa amb la captació de nous fons que, si com es tem,
no estan disponibles en el sector públic, caldrà buscar
en el privat. Confiem que Molins, nomenat després
d’un canvi estatutari l’objectiu del qual era que el càr-
rec recaigués en un representant de la societat civil,
sabrà moure els fils adequats.
En suma, el Liceu necessita amb urgència notícies

positives per remuntar el desànim que afecta qualse-
vol equip que perd recursos materials i talent humà.
Encara que Matabosch hagi deixat dues temporades
embastades, cal actuar amb la màxima diligència per
evitar el decaïment. La situació és de crisi, sí. Però no
s’ha d’oblidar que crisi significa canvi. Ni tampoc que
està en mans dels responsables del Liceu aconseguir
que aquest canvi sigui de signe positiu.

Crisi i renovació al Liceu

U
Nnou rànquing de les 79 universitats espa-
nyoles certifica el destacat lideratge en
producció científica de les universitats
catalanes i dels centres d’investigació pre-

sents a Catalunya en relació amb els de la resta de l’Es-
tat. Ara ha estat l’Institut de Polítiques i Béns Públics
(IPP), del Centre Superior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC), el que ha arribat a aquesta conclusió
desprésd’haver fet un seguiment dels treballs d’investi-
gació publicats a les 20.500 revistes científiques del
món des del 1996.
Els resultats esmentats poden ser, veritablement, un

motiu de satisfacció per a Catalunya i el seu món uni-
versitari, en la mesura que suposen una confirmació
que somen el bon camí. Alguns factors clauhi han con-
tribuït, comel suport institucional i social que tenen les
universitats catalanes, l’èxit dels programes per atreu-
re i mantenir el talent científic, així com la constitució
de consorcis administratius i fundacions publicopriva-
des per al desenvolupament de projectes diversos de
recerca científica.
El pitjor que podria passar, a partir d’ara, seria caure

en l’autocomplaença. D’entrada, el fet de publicar
molts treballs científics en les revistes especialitzades
novol dir que tots siguindequalitat. Amés, les universi-

tats catalanes podendestacar davant la resta d’universi-
tats de l’Estat però, en canvi, encara estanmolt lluny de
lesmillors universitats delmón, que són les que han de
servir realment de referència. Cap universitat catalana,
ni sens dubte espanyola, es troba entre les dues-centes
primeres universitats del món del prestigiós rànquing
universitari de Xangai, a diferència del que passa amb
centresuniversitaris de païsosmolt propers, comFran-
ça o Alemanya.
Les universitats catalanes han de millorar encara en

molts aspectes. És veritat que necessiten més inversió
pública, però també ho és que han d’augmentar la seva
eficàcia per atreure inversió privada. El veritable èxit
de les universitats no consisteix només a produir docu-
ments científics, sinó en la capacitat de convertir les
seves investigacions en realitats útils i productives per
al país. Les universitats són el principal planter del
qual poden sorgir noves iniciatives i activitats producti-
ves per generar riquesa i ocupació.
Val a dir que s’ha de valorar la bona feina que s’ha fet

fins ara i cal felicitar-se’n. Però, d’ara endavant, les uni-
versitats catalanes no només no han d’abaixar la guàr-
dia, sinó que s’handemarcar l’objectiu de l’excel·lència
en tots els camps com a principal prioritat. El progrés
del país passa fonamentalment per assolir aquest repte.

Lideratgeuniversitari en investigació

Elpesde
la columna

U
na petita editorial com Li-
bros del KO ha rescatat
una sèrie d’articles sobre
periodisme (Maneras de

ser periodista) que Julio Camba va pu-
blicar en diferents diaris. El més sor-
prenent de l’obra és que qui va ser un
dels millors columnistes de la prime-
ra meitat del segle XX abominava de
l’articulisme. Fa un segle, Camba va
escriure aLaTribuna: “Jo fa deu o dot-
ze anys que faig articles. He adquirit
la facultat de convertir totes les coses
en articles de diaris. Ja em poden do-
nar vostès les coses més absurdes: un
gavany vell, un binocle de teatre, una
màquina d’afaitar, un pollastre rostit,
una dona bonica... De cada una
d’aquestes coses jo els en faré una co-
lumna de prosa periodística, o, si s’ho
estimen més, els en faré una columna
de totes aquestes coses juntes. L’arti-
cle és una mica com l’estruç. L’estruç
ho converteix tot en cosa de menjar i
ho paeix tot: l’articulista ho redueix
tot a un article de diari”.
No negaré que haver d’escriure dià-

riament columnes d’opinió no pro-
dueix certa sensació de vertigen. De
vegades, costa trobar un tema nou, te-
nir una idea brillant o descobrir una
ocurrència susceptible de ser conver-
tida en un article del qual se’n es pu-
gui inferir una crítica, un afalac o una
posició moral. Però Camba ho vivia

amb veritable angoixa: “Jo tan aviat
faig un article amb una notícia de tres
línies que llegeixo al Daily Telegraph,
com amb les obres completes de Vol-
taire. Jo me’n vaig al mar (...) que és
una cosa gran i bonica. Doncs per mi
com si fos un barret de palla. Tota la
seva bellesa i tota la seva grandesa jo
la redueixo ràpidament a una colum-
na escassa de diari”. Va arribar a afir-
mar que se sentia incapaç de gaudir
d’una dona atractiva o d’una catedral
gòtica perquè només pensava en com
les convertiria en unes línies del diari.
“L’articulista no pot gaudir de res, per-
què tot al seu organisme es torna lite-
ratura, així com aquests malalts que
no gaudeixen de cap àpat perquè tots
se’ls converteixen en sucre. Aquests
malalts són fàbriques de sucre, i nosal-
tres som fàbriques d’articles”.
Costa de prendre’s Camba seriosa-

ment, capaç de comparar l’escriptura
d’una columna amb un pesada diges-
tió, quan l’articulisme permet poder
tornar a gaudir de bonsmoments o in-
sistir en la pròpia concepció del món,
la qual cosa reafirma les mateixes
idees que un té i les aireja per enriquir
els altres.
El periodista gallec arriba a asseve-

rar que no hi ha res més monstruós,
ridícul i trist que la deformació espi-
ritual de l’home que fa un article
diari. Camba no creia en la inspiració,
ni en el poder evocador de la natura.
El seu article diari era la mesura de
totes les coses i lluny de resultar-li
alliberador, li semblava una veritable
condemna. El seu somni era ser com
els escriptors anglesos que escrivien
tres o quatre columnes al mes per
permetre’s proclamar convençuts:
“Jo les faig força bé”.c

Camba deia que l’articulista
no gaudeix de res
perquè el seu organisme
tot ho torna literatura
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