
SET MESOS EN EL CÀRREC nomenat el juliol i estrenat oficialment en el càrrec el setembre, el manresà oriol Pérez va presentar ahir el
seu cessament com a director general de l’auditori per un suposat mal ús de fons públics. el consorci que regeix l’equipament ha obert un
expedient informatiu. la seva substitució es tractarà en el proper consell d’administració, que es convocarà d’aquí a uns dies



El manresà Oriol Pérez Treviño
(1972) ja no és, des d’ahir, director
general de L’Auditori de Barcelona.
Segons un comunicat fet públic
per la institució, ahir es va accep-
tar la renúncia del manresà com a
director general. La dimissió es va
produir després que, segons L’Au-
ditori, «s’hagi constatat un ús in-
degut de les seves potestats com a
director general en l’administració
dels fons públics». El Consorci de
L’Auditori i l'Orquestra ha obert un
expedient informatiu per tal d’a-
clarir els fets que han comportat la
renúncia d’Oriol Pérez. El mateix
comunicat anuncia que en els
propers dies es convocarà un con-
sell d’administració en relació amb
la seva substitució. El manresà va
ser nomenat el 28 juliol passat i es
va estrenar en el càrrec el 26 de se-
tembre.

Des de L’Auditori s’assegura que
els motius que han portat a la re-
núncia no tenen res a veure amb
els fets del Palau de la Música.
Fonts del Consorci de L’Auditori i
l’Orquestra van assenyalar que
Pérez hauria fet, suposadament,
un ús indegut de la targeta de crè-
dit assignada per L’Auditori. Segons
les mateixes fonts, encara que l’a-
ra dimissionari s’havia compromès
a tornar la quantitat utilitzada
amb la targeta, les administra-
cions del consorci, Ajuntament
de Barcelona i departament de
Cultura de la Generalitat, ja li ha-
vien comunicat la pèrdua de con-
fiança. Ahir no va ser possible
contactar amb el manresà.

Oriol Pérez Treviño  va substi-
tuir en el càrrec Joan Oller, que va
ser director general de L’Auditori
entre 2001 i el febrer de 2011,
quan va ser nomenat director ge-
neral del Palau de la Música. Sis
mesos d’especulacions van acabar
en el nomenament del manresà el
28 de juliol del 2011 després de l’a-
cord assolit entre les dues institu-
cions que formen el consorci de l’e-
quipament i després d’una llarga
polèmica, ja que el concurs públic
per a la selecció del director ge-
neral de l’Auditori havia quedat de-
sert. Les administracions van ar-
ribar a un acord després d’estudiar
les candidatures finalistes que la
comissió assessora havia selec-
cionat prèviament d’entre els 29
candidats presentats a la convo-
catòria. Entre els tres candidats que
tenien més possibilitats hi havia
David Martí, gerent del Conser-
vatori de Música de Barcelona,
Valentí Oviedo, actual gerent del
teatre Kursaal de Manresa, i el
mateix Oriol Pérez. 

El manresà va ser proposat pel
tinent d’alcalde de Cultura, Co-
neixement, Creativitat i Innovació
de l'Ajuntament de Barcelona, Jau-
me Ciurana, i el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, perquè fos
qui elaborés el projecte que havia
d’establir els eixos d'actuació en els
propers quatre anys. Pérez havia de
conduir i dirigir L’Auditori en tots
els seus aspectes artístics i de ges-
tió, col·laborant amb programa-
dors, institucions i artistes de Ca-
talunya i d'arreu del món. Fins al
seu nomenament com a director

general de L’Auditori, Oriol Pérez
era coordinador executiu del Cen-
tre Robert Gerhard, ubicat a L’Au-
ditori mateix i dedicat a la pro-
moció i difusió del patrimoni mu-
sical català. Juntament amb aques-
ta feina, Pérez va deixar el càrrec de
conseller editorial de 440 Clàssica.

La primera decisió que va pren-

dre el manresà en arribar al  càr-
rec va ser la de rebaixar-se el sou
el 15%; el seu full de ruta passava
per convertir l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC) en l’eix vertebrador de
L’Auditori. 

Llicenciat en Filosofia i Lletres
per la Universitat Autònoma de

Barcelona i  doctorand en Història
de l’Art per la Universitat de Bar-
celona, Oriol Pérez va treballar
del 2000 al 2009 com a coordina-
dor de la Xarxa de Músiques de
Catalunya, una feina que el va
vincular a la localitat empordanesa
de Torroella de Montgrí. L’any
2001 va entrar com a assistent del
festival de música clàssica d’a-
questa localitat, i el 2006 va pujar
un graó en ser nomenat director
adjunt. Tres anys després va as-
sumir la direcció del certamen, càr-
rec que compaginava amb la di-
recció de l’Acadèmia 1750, l’or-
questra del festival. 
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L’Auditori força la dimissió d’Oriol Pérez
El Consorci de L'Auditori i l'Orquestra van rebre ahir la renúncia del manresà com a director general després que «s'hagués

constatat un ús indegut en l’administració de fons públics» S’ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets



DOS ANYS DESPRÉS DE L’ÈXIT DEL SEU INCLASSIFICABLE «ARRELS NÒMADES», EL
LINGÜISTA IRAQUIÀ PIUS ALIBEK DEBUTA EN LA NARRATIVA. I ho fa amb una novel·la en
català, El dol del quetzal, amb la qual vol convidar el lector a reflexionar sobre qüestions com les
de la identitat o la pertinença. Nascut a Ankawa dins de la comunitat cristianoaramea i llicenciat
en filologia anglesa, Alibek, amb més de tres dècades residint a Barcelona, va explicar ahir que en
aquesta ocasió ha tramat un artefacte literari amb el qual busca no tant sorprendre, sinó fer
pensar en la importància de la religió en les societats actuals o què significa pertànyer a una o
altra ètnia. A El dol del quetzal, publicat per Columna, els camins de l'iraquià Sargon, que ha fugit
de la guerra i sent enyorança del seu país, i de la jove mexicana Citlali, que inicia un viatge a la
recerca de les respostes que li planteja la vida, es creuen a l'estat mexicà de Chiapas, iniciant una
relació que «traspassa formalitats i arriba a la intimitat». L'autor ha volgut l'acció a Chiapas
perquè va realitzar un viatge fa quinze anys, a la selva, coneixent indígenes i adonant-se que «tot
el que passava allà era molt lluny de les malalties de l'intel·lecte que es pateixen a Occident». -Efe



Pius alibek debuta en la narrativa amb
«el dol del quetzal», una novel·la en català
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Oriol Pérez el 26 de setembre quan es va estrenar en el càrrec

ARXIU/MARTA PICH

El nomenament d’Oriol Pérez,
el juliol, va posar fi a sis
mesos d’especulacions. Va
substituir Joan Oller 

Abans de la direcció general,
el manresà era el coordinador
executiu del Centre Robert
Gerhard, ubicat a L’Auditori

Un equipament inaugurat
el 22 de març del 1999

L’Auditori de Barcelona es va
inaugurar el 22 de març del

1999 i és la seu de l’OBC. Té quatre
sales de concerts, la principal de les
quals és dedicada a Pau Casals i té
més de dues mil localitats. S’organit-
zen uns 600 concerts l’any.
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