
El Liceu enfila la recuperació

D
es de l’incendi que va destruir el 
Gran Teatre del Liceu fa gairebé 
20 anys, el coliseu de la Rambla 
no havia patit una crisi tan greu 
com la que està vivint aquests 

últims temps. A la crisi global que s’ha tra-
duït en retallades en les subvencions (33%), 
i també en la reducció del mecenatge i de 
l’ocupació del teatre, s’hi ha sumat la pròpia 
com a resultat d’una mala gestió adminis-
trativa –no l’artística– i de la desídia de les 
diferents administracions públiques. Amb 

la cúpula de la institució en fase de desman-
tellament (sense director general per venci-
ment del contracte, sense director artístic 
que s’incorpora al Teatro Real de Madrid, 
amb la marxa anunciada del director del cor 
la temporada que ve i amb l’amenaça d’aban-
donament del director musical), finalment 
la junta del Patronat ha nomenat director 
general en la persona de Roger Guasch, de 
qui es destaca el seu perfil d’executiu i ges-
tor. La seva primera missió és la d’elaborar 
un pla estratègic en un termini de tres me-

sos per recuperar la normalitat la tempora-
da vinent i fer-ho d’una manera eficient amb 
un pressupost reduït, però amb la voluntat 
decidida d’anul·lar l’ERO previst per al mes 
de juliol vinent.
 Aquest nomenament és només el primer 
pas en la recuperació de la institució catala-
na. El que en aquests moments necessita ur-
gentment el Liceu si vol continuar sent un 
teatre d’òpera de referència reconegut in-
ternacionalment és un projecte que ara ma-
teix no té.

E
l sistema públic de pensions espa-
nyol es basa en el principi que els 
treballadors en actiu i els empre-
saris paguen unes quotes a la Se-
guretat Social amb què es fa front 

a la nòmina dels jubilats. El mètode de re-
partiment en què es basa depèn sobretot del 
nombre de cotitzants, i també del de jubi-
lats. Per això, el seu equilibri és molt vulne-
rable a les crisis, quan l’ocupació disminu-
eix i en conseqüència també ho fan els in-
gressos de la Seguretat Social. En previsió 
d’aquestes oscil·lacions i per extreure un as-
sumpte tan delicat com aquest del debat po-
lític, el Congrés va aprovar el 1995 per 334 
vots –dels 350 de la Cambra– el que es va de-
nominar Pacte de Toledo. Un acord que po-
sava les bases per a la reforma dinàmica del 
sistema de manera que se’n pogués garantir 
el futur. Des d’aleshores, i a l’empara 
d’aquell text, s’han fet diverses modificaci-
ons. L’última, del 2011, va entrar en vigor el 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els ar-
ticles exposen postures personals.

¿Com reformar les pensions?
gener passat. I es va fer, entre altres coses, 
perquè des del 2010 la Seguretat Social in-
gressa menys del que gasta.
 El Govern de Mariano Rajoy ha aprovat 
una nova i dràstica reforma, ara en tràmit 
parlamentari. Ho ha fet en solitari, fins i tot 
sense el suport dels empresaris. Alarmat per 
la caiguda de la relació cotitzants/jubilats, 
que ha passat de 2,5 el 2007 a 1,9 el 2013 
(1,77 en el cas de Catalunya), introdueix un 
clara retallada de les prestacions. Hi ha la 
possibilitat que aquest sigui un dels camins 

a seguir, és possible, però el que no té cap 
mena de sentit és que la ministra d’Ocupa-
ció, Fátima Báñez, sostingui que les pensi-
ons pujaran sempre, si el seu departament 
ja ha aprovat una revisió per al 2014 del 
0,25% (2,45 euros per a la pensió mitjana, 
que és de 981 euros mensuals) quan el ma-
teix Govern calcula que la inflació augmen-
tarà al voltant de l’1,5%.
 En lloc de la permanent propaganda polí-
tica amb què la ministra enfosqueix el debat 
d’una qüestió tan seriosa com aquesta
–ahir mateix va dir que el Govern d’Aznar va 
crear el fons de reserva, un instrument pre-
vist al Pacte de Toledo, amb el PP a l’oposi-
ció–, el que hauria de fer és asseure’s amb els 
diferents grups parlamentaris. És impres-
cindible que canvis d’un calat tan profund 
obtinguin el màxim consens polític. Contrà-
riament, així que el PP perdi la majoria tor-
narà a produir-se una altra reforma, i això 
no beneficia ningú. 

És imprescindible que 
canvis de tant calat
es facin amb el màxim 
consens parlamentari
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Aquest polític encarna a la perfec-
ció l’ideari del Tea Party, el corrent 
que arrossega el Partit Republicà als 
postulats més conservadors i radi-
cals. Va estar parlant 21 hores segui-
des al Senat per boicotejar la refor-
ma sanitària del president Barack 
Obama.	 3Pàg. 15
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Shell, que va explotar el jaciment 
on ara hi ha Castor, en va desacon-
sellar l’ús com a magatzem de gas. 
Els ecologistes adverteixen així que 
quan ells s’oposaven al projecte ja 
hi havia informes tècnics sobre el 
risc de moviments sísmics a les fa-
lles de la zona.	 3Pàg. 36
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És l’ideòleg tècnic del corredor verd 
que seguirà els vuit quilòmetres de 
via fèrria que uneixen, i alhora se-
paren, Barcelona, l’Hospitalet, Es-
plugues i Cornellà. La gran caixa de 
formigó de l’estació de Sants serà el 
punt de sortida.	 3Pàg. 42
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Després d’estar lesionat durant set 
mesos i mig, l’esportista mallorquí 
ha aconseguit una proesa. Torna a 
ser el número u del món. Des del 
seu retorn a les pistes ha guanyat 
deu títols en les 12 finals en què ha 
participat.	 3Pàg. 63
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Aquesta llegenda de la música po-
pular espanyola presenta la seva úl-
tima gira, que recala demà i demà 
passat al Liceu, amb un cartell idèn-
tic al del 1968. El que crida més 
l’atenció és que a penes es noten els 
45 anys transcorreguts.	 3Pàg. 66
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