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El Liceu continua esgotant el termini
que s’havia fixat per elegir nou direc-
tor artístic. Quan han passat ja quatre
mesos des que la institució va obrir la
convocatòria pública i tres des que
Joan Matabosch va deixar vacant el
càrrec per unir-se a la plantilla del
TeatroReal, el teatre de la Rambla con-
tinua sense fer pública una decisió. El
fet de tenir d’interí a qui va ser adjunt
de Matabosch, Ivan van Kalmthout,
tranquil·litza la cúpula directiva, ocu-
pada ara en gestionar els ajustos de
plantilla.
Segons el conseller de Cultura,

Ferran Mascarell, a hores d’ara hi ha
sobre la taula quatre o cinc noms a es-
tudiar, si bé entre els més ben posicio-
nats estan, segons fonts properes a la

institució, l’actual director artístic en
funcions, l’holandès Ivan van Kalmt-
hout; el responsable del festival de
Peralada, Oriol Aguilà, i el director ad-
junt per a temes artístics del Palau de
la Música, Víctor Garcia de Gomar.
La primera opció, la continuista, li

garantiria al teatre certa estabilitat en
la línia artística. L’holandès Ivan van
Kalmthout va treballar d’adjunt deMa-
tabosch durant una dècada, fins que el
2010 va ser nomenat director de la
Staatsoper unter den Linden de Ber-
lín. Beu, doncs, de l’escola mortierista,
sensible a les posades en escena, si bé
en l’interinatge haurà tingut ocasió de
familiaritzar-se amb la precària situa-
ció econòmica del Gran Teatre i de ca-

librar quin sistema de treball li convé.
Parla idiomes, coneix el circuit, té la
pràctica adquirida en un teatre de re-
pertori (Berlín) i s’ha anat forjant una
agenda, fet que el fa resolutiu també
davant emergències i cancel·lacions.
En contra seu juga que haurà d’esvair
les sospites que, havent estat segon de
Matabosch, la seva tasca pot continuar
influïda pels criteris de l’ara titular del
Real i tenir poca personalitat.

L’opció d’Oriol Aguilà (Masnou,
1963) és també la d’algú que coneix la
casa. La trajectòria professional el va
portar a ocupar la direcció demecenat-
ge del Liceu durant l’etapa de recons-
trucció i els deu primers anys de fun-
cionament, assumint també tasques de
comunicació, màrqueting i relacions
institucionals. Llicenciat en història
de l’art i diplomat en alta direcció
d’empresa, el 2011 va ser nomenat di-
rector del festival Castell de Peralada.
En un tres i no res, Aguilà va tornar el
certamen als seus orígens lírics, amb
incursions en la dansa clàssica, àmbits
en els quals ha demostrat ser un con-
noisseur. En aquests tres estius ha co-
mençat a crear-se una agenda –sopava
l’altre dia amb Jonas Kaufmann des-
prés del seu recital del Liceu– i ha de-
mostrat la seva habilitat per a la gestió
d’equips, sempre obert a escoltar, asso-
lint l’autoritat des de la cordialitat, sen-
se necessitat d’imposar-la. En contra
seu juga el fet que la de Peralada és la
seva primera experiència en la direc-
ció artística i que entre un certamen
d’estiu i una casa d’òpera com el Liceu
hi ha una distància.

Finalment, Víctor Garcia de Gomar
(Barcelona, 1975), que va ser director
de l’Auditori de Girona abans de ser fit-
xat al 2011 com a adjunt a la direcció
del Palau de laMúsica per a temes artís-
tics, on a més planteja un diàleg entre
música i arts plàstiques. Així, va comen-
çar incorporant un vídeoretaule de Bill
Viola a La passió segons Sant Mateu
que dirigia Herreweghe, al mateix
temps que secundava l’encàrrec a René
Jacobs d’interpretar òperes de Mozart
amb criteris historicistes. La seva inqui-
etud per la clàssica –continua d’asses-
sor de l’Auditori de Girona– el conver-
teix en l’opciómés afí a la direcciómusi-
cal del Liceu, una casa que en l’última
etapa havia apostat per la renovació de
les posades en escena i la direcció acto-
ral en detriment de l’exigència orques-
tral. En contra seu, de nou, la falta de
rodatge en una casa d’òpera.c
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Eldeclivi
del disseny

E
n la retransmissió del gran pre-
mi de Malàisia d’F-1 de diu-
menge passat em vaig fixar en
els números dels cotxes de

l’equip Williams. El de Massa –19– ana-
va enganxat perpendicularment al flanc,
mentre que el de Bottas –11– era total-
ment guerxo. Una gent que es gasta una
fortuna en cuidar tots els detalls, i engan-
xen els números com si no formessin
part del disseny del cotxe. Als anys sei-
xanta els bòlids es distingien pel núme-
ro –negre, dins d’una rodona blanca–, i
pel color de la carrosseria, que identifica-
va el país del fabricant: blau, França; ver-
mell, Itàlia; verd, Gran Bretanya. Quan
la publicitat va substituir els colors dels
països, els números es van integrar en el
disseny. Si el Lotus era negre i daurat, el
número, negre, anava dins d’una pastilla
o d’una rodona daurada; si el Mclaren
era vermell i blanc, el número era ver-
mell sobre fons blanc. No era tan clar
com amb la rodona blanca i el número
negre, però els números eren grossos i
es veien prou bé.
Fa deu anys la Federació Internacio-

nal d’Automobilisme va decidir reduir la
mida dels números. La publicitat a les
carrosseries val milions i no és qüestió
de malgastar l’espai que pot ocupar una
marca comercial. Al mateix temps, els
cascos dels pilots, que tradicionalment
anaven pintats amb franges de colors
molt contrastades, es van començar a
omplir amb grafismes, poc visibles des
de lluny. Molts pilots van començar a
canviar de casc d’una cursa a l’altra.
Amb el resultat que els cotxes d’un ma-
teix equip no es distingeixen ni pel nú-
mero, ni pel dibuix del casc. Solució: la
normativa d’aquest any obliga a portar
el número... al casc! Cada pilot té un nú-

mero assignat per a tota la vida i el porta
a la part superior del casc perquè es vegi
bé per la tele. Quan veig aquests núme-
ros personals penso en la meva àvia
quan tornava indignada d’un viatge orga-
nitzat o d’un restaurant de self service:
“allà ets un número: sembla la Seguretat
Social!” No acabo d’entendre que un nú-
mero pugui identificar millor un pilot
que una combinació de colors, amb el
seu pedigrí heràldic. Tampoc no crec
que portar el número al casc sigui cap
solució. Per fer més exclusiu i personal
el seu número, cada pilot el farà decorar
amb dibuixos surferos, filigranes de
graffiti i de tatuatge a l’engonal, fins que
ja no resultarà possible distingir-los l’un
de l’altre.
Que aquestes coses passin en un món

on es mouen tants diners fa pensar en el
declivi del disseny, no gaire diferent del
que fa uns anys va viure la literatura. El
disseny es valora cada copmés, però din-
tre d’un cercle reduït d’entesos, d’afec-
cionats i gent del ram. Fora d’aquest cer-
cle, ningú no respecta les regles de co-
lor, composició i tipografia. No és un va-
lor general extrapolable als diferents as-
pectes de la vida, com pretenien, po-
brots, els teòrics de la modernitat, sinó
un refinament en un món on cada cop
més tot està per dissenyar.
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