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El Liceu busca suport
en el sector privat
El Gran Teatre del Liceu té
previst acudir al sector privat
per fer front a les retallades
de les administracions públi-
ques anunciades recentment
i que suposen un 33% menys
d’ingressos, així com les pèr-
dues provocades per la puja-
da de l’IVA al 21%. En total, la
direcció ha valorat que es per-
dran 4 milions d’euros. Entre
les accions previstes hi ha
una gestió amb les empreses
per buscar nous patrocina-
dors, així com potenciar el
programa Benefactor amb
l’ampliació de les figures de
suport individual. S’engegarà
també un projecte de mece-
natge internacional, tal com ja
existeix en molts altres tea-
tres d’òpera d’Europa.

Paral·lelament s’ha creat la
plataforma Actuem pel Liceu,

Kiko Veneno, Premio Nacional

MÚSICA

L’escriptora i catedràtica Car-
me Riera ha estat guardona-
da amb el tercer premi José
Luis Giménez-Frontín per la
seva trajectòria. El premi va
ser instituït per l’ACEC en ho-
menatge al que va ser presi-
dent i ànima de l’entitat, amb
l’objectiu de reconèixer anual-
ment una figura literària que
hagi destacat per la seva tas-
ca a favor de l’entesa, l’har-
monia i la transversalitat en-
tre les cultures existents a
Catalunya. ■ REDACCIÓ

Kiko Veneno va ser guardonat
ahir amb el Premio Nacional
de Músicas Actuales 2012,
que concedeix el Ministeri de
Cultura. El jurat va destacar la
feina decisiva del músic figue-
renc durant més de tres dè-
cades i mitja a favor de la in-
tegració de tradicions musi-
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La cantant Florence Welch i el
guitarrista Eric Clapton són
els dos músics convidats dels
Rolling Stones en el seu se-
gon concert a l’O2 Arena de
Londres, avui. Hauran estat
els primers recitals del grup
des del 2005. ■  REDACCIÓ

Florence Welch i
Eric Clapton, avui
amb els Stones
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Eduardo Mendoza, Juan i Luis
Goytisolo i Martí de Riquer
són candidats al premi Cer-
vantes que avui atorga el Mi-
nisteri de Cultura i que està
considerat el més important
dels que es concedeixen als
països de parla hispana, dotat
amb 125.000 euros. ■ EFE

Quatre catalans
aspiren al premi
Cervantes
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Carme Riera
guanya el Premi
Giménez-Frontín

nascuda per la iniciativa de la
societat civil, que iniciarà una
campanya pròpia de captació
de fons a partir de petites
aportacions privades.

El nou pla director –apro-
vat al juliol– no preveu en cap
moment efectuar més comi-
ats o expedients de regulació
d’ocupació temporals. En
canvi, inclou l’adequació de
l’oferta a la demanda prevista,
mantenint el nombre de títols
d’òpera, però “reduint fun-
cions i conjugant la màxima
ocupació i el nivell òptim d’in-
gressos a través de preus di-
nàmics”, segons un comuni-
cat emès ahir. A banda, el Li-
ceu preveu la congelació de
les aportacions de les admi-
nistracions a les noves xifres
establertes per a la tempora-
da 2012-2013. ■ REDACCIÓ

cals internacionals i hispa-
nes, tot difonent el compàs,
enriquint l’enginy i la qualitat
poètica del format de cançó
popular. Aquest any, Veneno
commemora el vintè aniver-
sari d’un dels seus discos
més cèlebres: Échate un
cantecito. ■ REDACCIÓ

JORDI GARCIA

Nou disc de Tomeu Penya.
A la portada, una guitarra i
un barret. Les dues seves
possessions més estima-
des? “La guitarra sí, sens
dubte. El capell... doncs
no, dur-ne és com portar
calçons”, confessa el can-
tant mallorquí. A És per tu
(Discmedi / Blau), com
s’anomena el disc, la veu
d’Illes dins un riu, Mallor-
quins i catalans i El dimo-
ni dins jo ha intentat fer
un treball “complet”, tot
repassant les músiques
–“country, cançons de
festa, balades per escol-
tar”– per a les quals s’ha
passejat durant més de
trenta anys de carrera.
“Sóc un músic dels antics,
que no vol dir vell, amb la
qual cosa he estudiat de
tot”, afirma Penya, que as-
segura estar vivint un
“bon moment composi-
tiu”. “En aquests dos anys
han passat tantes coses al
món i tantes coses a la me-
va vida que tinc un grapat
de coses a dir”, apunta.

És per tu està ple de re-

ferències a Mallorca i a la
seva vida a Vilafranca de
Bonany. “Massachusetts
o Califòrnia / No són més
que Valldemossa o Sant
Llorenç / Per darrera ses
muntanyes / Cada dia per
tots guaita un sol im-
mens”, canta a Homes des
camp. “És que tot és
igual”, sentencia. “Ells te-
nen els cowboys i nosal-
tres els porquers.” “Dones
i homes de ses Balears /
De ciutat o de sa part fora-
na / Defensem costums i
llengua / amb ses mans a
l’aire i marinant pau /
s’ompliran de goig es cors
de nins i grans”, esgri-
meix a Els soports de sa
nostra bandera. “On visc
és fàcil palpar de primera
mà en què s’està conver-
tint Mallorca última-
ment”, alerta. “Si no de-

fensem nosaltres la llen-
gua, la cultura i els cos-
tums, arribarà un mo-
ment que els nostres fills

no sabran res de la Mallor-
ca que vam conèixer, i serà
una llàstima. Estem en un
moment preocupant”.

És per tu es nodreix
d’uns quants noms propis.
El primer, el de Victoria
Maldi, amb qui Tomeu Pe-

nya –en el tema homònim
del disc– comparteix un
dels duets vocals marca de
la casa. “Era presentadora
de televisió, a IB3. Portava
sovint gent a cantar, però
t’asseguro que ella ho feia
sempre bastant millor. Si
surt de Mallorca, creu-me
que se’n sentirà a parlar.”
En la instrumental Recor-
da son valls, d’altra banda,
Penya homenatja el seu
amic Paco de Lucía. “Un
amic comú té una masia al
centre de l’illa i m’hi va
convidar. Em va dir que hi
hauria en Paco, un dels
meus déus, però em pen-
sava que em prenia el pèl.
Quan vaig arribar i el vaig
veure allà, els genolls em
feien figa, tot i que en un
moment ja érem amics.”
Finalment, Peter Thomp-
son i jo i en Biel de Capde-
pera recorden dos amics
desapareguts. “En aques-
tes edats, això sol passar”,
lamenta. És per tu, mal-
grat tot, irradia vitalitat.
“La meva vida és fer can-
çons –conclou–. Sense la
música em costa imaginar
què hagués estat. Suposo
que un desgraciat.” ■

L’home del camp
Guillem Vidal
BARCELONA

Tomeu Penya publica ‘És per tu’. “Si nosaltres no defensem la llengua i la cultura,
els nostres fills no sabran res de la Mallorca que vam conèixer”, alerta

Tomeu Penya, davant d’un dels seus discos més “complets” ■ TOLO SERVERA

“Sóc un músic
dels antics, que
no vol dir vell,
amb la qual cosa
he estudiat de
tot”, afirma


