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Malament anem quan el pri-
mer objectiu dels gestors és 
la gestió. La funció princi-

pal, el que en últim terme justifica 
la seva existència, no consisteix a 
teixir xarxa de gestió sinó a posar-se 
al servei dels creadors, facilitar-los 
la feina, millorar les condicions en 
què exerceixen, centrar-se en la in-
termediació.
 Qui programa o produeix no pot 
no ser prescriptor. Hauria d’estar 
molt atent, no només al seu judici, 
sinó al judici dels filtres de qualitat, 
compostos per la crítica i sobretot 
pel reconeixement intracreatiu. Ni 
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Juli II va escollir Rafael ni Felip IV a 
Velázquez segons el seu gust, sinó 
que es van guiar per la fama dels ar-
tistes. El seu interès, passar a la pos-
teritat. L’aposta conseqüent, esco-
llir els més ben considerats. Si un 
gestor dels nostres dies no té el cri-
teri més format que Felip IV o els De-
lla Rovere, malament.
 El gestor ideal és un crític d’alt 
voltatge, és a dir, un creador ell ma-
teix. A finals dels anys 80, vaig tenir 
l’honor de ser il·lustrat en aquest 
sentit pel gran Montebello. Poca di-
ferència hi ha, explicava, entre un 
creador doblat de gestor i un gestor 

doblat de creador o crític.
 El teatre català és un planter 
tan extraordinari d’híbrids que no 
s’han de donar més explicacions. 
A tot arreu, la direcció dels equipa-
ments, de les empreses productores 
i fins i tot els alts responsables pú-
blics, exigeix personalitats amb les 
dues qualificacions, com més altes 
millor. El que no es pot admetre són 

gestors insensibles o poc interessats 
en la valoració dels continguts, per-
què de seguida donen llum verda a 
la mediocritat i acaben enfonsant-
nos-hi.

El poder dels directors

¿Apuntem a Barcelona amb ambi-
ció en termes d’excel·lència? S’ha de 
reordenar el mapa de les responsa-
bilitats en els equipaments, sí, però 
sempre per reforçar el poder dels di-
rectors. D’ells és la responsabilitat. 
És amb ells que haurem de ser més 
exigents. H

No es poden admetre 
gestors insensibles 
o poc interessats a 
valorar els continguts
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–¿Quina és la raó principal per la 
qual Zebda ha tornat?
–Perquè Zebda és la nostra vida. 
Trobàvem a faltar el grup i la seva 
energia musical i política. Sem-
pre vam dir que tornaríem i el 
moment era propici. 

–L’actual tensió social, ¿ha influït 
en aquesta decisió?
–Qualsevol moment és oportú 
perquè la paraula de Zebda torni 
a sentir-se, perquè els problemes 
no s’estan resolent.

La banda de Tolosa reapareix després 
de vuit anys de silenci i porta ‘Second 
tour’ avui a Apolo (21.00 hores). Parla 
un dels seus tres cantants, Mouss. 

Zebda
Grup de mestissatge
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«La festa, millor amb missatge»
–¿A Second tour han mirat de re-
construir el seu so clàssic?
–És un disc de reafirmació. Sempre 
hem volgut utilitzar moltes influ-
ències musicals i, amb el temps, la 
gent ha acabat parlant de so Zebda, 
basat en la barreja i en les nostres 
tres veus. Al cap de vuit anys d’ab-
sència, estem contents d’haver-lo re-
trobat. 

–L’equilibri de missatge i festa, ¿ha 
canviat?
–Segueix sent el mateix, perquè des 
de fa anys pensem que la festa és mi-
llor, més divertida, si té un sentit, un 
missatge al darrere. El nostre paper 
com a artistes és aquest. 

–La seva música va néixer de la con-
nexió amb el carrer. ¿La mantenen?
–El que té de bo parar és que, en 
aquests vuit anys, tots hem tornat 
a connectar amb les arrels i el car-
rer, vinculant-nos a projectes soci-
als. Zebda va tenir èxit i l’activitat 
del grup ens va donar molta feina. 
A l’aparcar el grup vam recuperar el 

costat més cívic i ens vam apartar de 
la vida que comporta l’èxit. 

–¿L’èxit compra la consciència?
–En el nostre cas, no, en absolut. 
Amb les nostres accions hem demos-
trat que ni la indústria ni el sistema 
polític ens corrompien.

–¿Zebda, grup incorruptible?
–El nostre radicalisme consisteix a 
mantenir els principis al llarg del 
temps. Això no significa que siguem 
incorruptibles. Pot passar que fem 
concessions. No aspirem a ser un 
exemple per a ningú.

–El 2001 es van presentar a unes 
eleccions municipals. ¿Com veuen 
la nova cita electoral francesa?
–El bipartidisme ens impedeix que 
hi hagi una campanya democràtica. 
Nosaltres estem a l’esquerra de l’es-
querra, i veiem que hi ha més càl-
cul electoral que debat d’idees. Però 
sóc partidari de votar, i que la gent 
es presenti a les eleccions; especial-
ment a les municipals. H

33 Mouss, el primer per la dreta, amb els seus companys del grup francès Zebda. 

 

Treballadors del 
Liceu demanen la 
sortida de Marco 
3Més de 300 dels 400 contractats 
exigeixen per carta la renúncia del director

MARTA CERVERA
 BARCELONA

A
liè al ressò que va tenir als 
mitjans de comunicació 
ahir a la tarda la presenta-
ció d’una carta sol·licitant 

la seva renúncia, firmada per una 
majoria de treballadors del Gran Te-
atre del Liceu, Joan Francesc Marco 
va participar en el debat La funció i 
gestió dels equipaments culturals orga-
nitzat pel Cercle de cultura. L’audi-
tori de la Pedrera es va omplir de per-
sones vinculades al món de la cultu-
ra per escoltar-lo a ell, a Marta Gili 
(Jeu de Paume), a Pepe Serra (MNAC) 
i a Daniel Martínez (Focus).
 A l’acabar el debat, Marco va as-
segurar que no tenia constància de 
la carta i va evitar pronunciar-se so-
bre aquesta. Més de 300 dels gairebé 
400 treballadors del coliseu firma-
ven la missiva que demà presenta-
ran al conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell. A la carta critiquen que 
Marco no busqués vies alternatives 
a l’expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO) temporal i qüestionen el 
seu lideratge al capdavant de la ins-
titució. «Les seves decisions frívoles i 
temeràries han suposat una ruptu-
ra de la confiança i de la fidelitat dels 
abonats, espectadors i mecenes i un 
gran interrogant sobre el futur artís-
tic del Liceu», assegura la missiva. La 

carta recorda que en els seus gairebé 
quatre anys com a director hi ha ha-
gut tres conflictes col·lectius: 41 aco-
miadaments el 2010, el pacte de fle-
xibilitat del juny del 2011 i el tanca-
ment del teatre el mes de setembre 
passat, a més de l’ERO presentat i re-
tirat que ha capgirat la programació 
d’aquesta temporada i ha afectat la 
imatge internacional del teatre.

QUALITAT ARTÍSTICA /En el debat Marco 
va advocar per l’externalització de 
certes àrees però va mantenir la ne-
cessitat de tenir en plantilla els cos-
sos estables del cor i l’orquestra «per 
defensar la qualitat artística». Daniel 
Martínez, de Focus, l’únic empresa-
ri privat del debat, va posar el dit a 
la llaga a l’assenyalar que si la seva 
empresa treballés amb un 32% de de-
dicació del seu pressupost a l’activi-
tat artística, com al Liceu, o amb un 
20%, com al MNAC, el seu grup no 
podria sostenir-se. «Nosaltres dedi-
quem un 70% a l’activitat, d’una al-
tra manera seria impossible funcio-
nar», va destacar. També va lamen-
tar la competència deslleial que els 
equipaments públics suposen per 
«la diferència en emoluments i con-
dicions de treball» entre un sector i 
l’altre. I va afegir: «Canviar el sistema 
no és possible, però, almenys, s’ha 
d’intentar que evolucioni». H
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