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3 milions de peces de
col·leccionista, a la Fira del Disc
L’exposició més gran d’Europa dedicada
a Pink Floyd es podrà veure a la Fira Inter-
nacional del Disc que se celebra aquest cap
de setmana, avui i demà, a l’Estació del
Nord de Barcelona. La mostra acull 165 es-
tands de botigues d’arreu del món amb 3
milions de discos, CDs, llibres, marxandat-

ge i memorabilia de totes les èpoques i es-
tils. Hi haurà actuacions en directe, amb
una banda d’homenatge a Neil Young i una
altra a Pink Floyd. A la famosa subhasta hi
haurà peces com el Disc d’Or de l’àlbum
Joshua Tree d’U2 (300 €) i l’LP Tug of war
signat per Paul McCartney (350 €).CULTURA

Roger Guasch va ser nomenat ahir
director general del Liceu. La seva
feina prioritària serà enllestir en
tres mesos un pla estratègic per re-
flotar la rendibilitat econòmica del
teatre i anul·lar l’ERO del juliol.

de 5,75 milions d’euros per fer front
a problemes de tresoreria.

Aquest és el paisatge abans de la
batalla que haurà d’emprendre Ro-
ger Guasch, el nou director general
del Liceu, nomenat ahir. Aquest
doctor en enginyeria química i exe-
cutiu barceloní nascut el 1966 va di-
rigir el projecte de viabilitat de
L’Aliança fins a la fusió amb la Mú-
tua Divina Pastora; pel camí va
desinvertir amb la venda de l’Hos-
pital Sagrat Cor de Barcelona i les
clíniques de Sabadell, Girona i Tor-
tosa. A partir de dilluns, Guasch,
sense experiència en la gestió
d’equipaments culturals, tindrà la
missió de fer realitat l’expressió de
voluntats del Patronat del Liceu.

Recuperació de l’activitat
Guasch ha de possibilitar que
no s’apliqui l’ERO al juliol
Una de les conclusions de la reunió
del Patronat del Liceu és, de fet, un

mandat. Guasch té tres mesos per
enllestir un nou pla estratègic que
prevegi “recuperar l’activitat habi-
tual en la programació artística, a
partir de la temporada 2014-2015 i
que afecta particularment l’activi-
tat del mes de juliol del 2014”.
Guasch ha d’evitar que s’apliqui
l’ERO previst per al juliol. El cost de
no fer aquest ERO és, segons Mo-
lins, d’1,2 milions d’euros.

Incrementar l’eficiència
Fer amb 45 milions d’euros
el que fa sis anys es feia amb 57
La temporada 2013-2014 del Liceu
té un pressupost de 39,2 milions
d’euros. El Patronat vol que en el fu-
tur s’arribi als 45 milions, per fer el
que en la temporada 2007-2008 es
feia amb 57. “Hem d’incrementar
l’eficiència, i hi ha coses que ens in-
diquen que és possible. Aquest és
l’encàrrec que té el director gene-
ral”, va explicar Molins.

Gestionar el diner públic
Les administracions no han
compromès nous recursos
Ara com ara, els sis milions d’euros
que falten per arribar als 45 no vin-
dran de les administracions reuni-
des ahir al Liceu. “No hem compro-
mès nous recursos”, va dir el con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell.
Tot i així, el pla estratègic ha de pre-
veure la gestió “dels increments de
les aportacions futures provinents
de les administracions”. Altra vega-
da preval la voluntat, com la del mi-
nisteri de Cultura de tornar a assu-
mir el 45% de les aportacions públi-
ques que determinen els estatuts
del Liceu. “La nostra intenció és re-

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. En un equipament
cultural de la magnitud pressupos-
tària del Liceu els bons propòsits
són paper mullat si no van acompa-
nyats d’una gestió que entengui la
importància de la lletra petita. La
reunió del Patronat de la Fundació
i del Consorci del Gran Teatre del
Liceu que es va celebrar ahir va aca-
bar amb una declaració d’intenci-
ons. O, com va dir el president del
Patronat, Joaquim Molins, amb
“una expressió de voluntats”. L’ob-
jectiu immediat és recuperar “l’ac-
tivitat artística habitual”; és a dir,
posar fil a l’agulla perquè no s’hagi
d’aplicar l’ERO previst per al juliol.

Aquí és on intervé la tossuda rea-
litat de la lletra petita i la lògica de la
causalitat. El Liceu necessita més
ingressos i menys despeses. Si això
no s’aconsegueix, difícilment es po-
drà programar res al juliol. Si l’ac-
tivitat de l’orquestra no creix, i que-
da reduïda a nou mesos a l’any, no hi
haurà manera d’acomplir el pla de
potenciació proposat pel director
musical, Josep Pons. I, tot i que la
sagnia del mecenatge s’ha aturat
–ha crescut un 10%, 700.000 euros,
segons va dir ahir Molins–, si els nú-
meros no es redrecen per permetre
millorar i ampliar l’oferta artística
serà complicat sumar-hi nous pa-
trocinadors. A més a més, el Liceu
subscriurà amb diferents entitats
bancàries una nova pòlissa de crèdit

Roger Guasch
té tres mesos
per redreçar

el Liceu
El nou director general rep

l’encàrrec d’elaborar el pla estratègic

TRES HOMES I UN DESTÍ
01. Joaquim Molins, Ferran
Mascarell i Roger Guasch al

Liceu. A. BOFILL 02. La presentació
de les conclusions del patronat

del teatre. CÈLIA ATSET

Repte
Del pla
estratègic del
nou director
en depèn
bona part del
futur del Liceu

Substitut
El teatre vol
tenir nou
responsable
de la direcció
artística a
principis d’any
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Rosa Novell recita una
‘master class’ sobre Espriu
El Restaurant 7 Portes se suma a l’Any Espriu
amb un cicle de música i poesia. Avui l’actriu
Rosa Novell interpretarà Les veus del carrer,
un espectacle que suma textos del poeta
d’Arenys que permeten resseguir tota la se-
va trajectòria vital. De fons, música de Bach,
amb Fanny Silvestre al violoncel.

Es descobreix un quadre
de Leonardo da Vinci
Un quadre de Leonardo da Vinci desconegut,
el Retrat d’Isabel d’Este, s’ha trobat al búnquer
de la casa d’una adinerada família suïssa. Es
tracta d’una pintura anterior a la Monna Lisa
de la qual es conservava al Louvre un dibuix en
carbonet previ. La Universitat Leonardo situa
l’obra entre el 1513 i el 1516.

JORDI C. LLORENS
SALT

Després de més de deu
anys tocant en solitari,
amb excepcions puntu-
als, Adrià, Josep o sim-
plement Puntí, es torna

a envoltar de músics per reinterpre-
tar les seves cançons de sempre i per
posar música a les Cançons mudes
que va presentar en la seva última
obra, el llibre Incompletament Pun-
tí, que va treure a l’abril com a ho-
menatge al seu pare. El músic sal-
tenc, un dels intèrprets i composi-
tors més respectats i admirats del
país, ja ha complert 50 anys i ara es
proposa donar un nou impuls a la
seva carrera. Per això ha recuperat
la Fellaction on the Rocks Band
Bang Bang –el guitarrista Lluís Cos-
ta, el baixista Pere Martínez i el ba-
teria Dani Pujol–, els músics que el
van acompanyar en les gires dels
seus dos primers discos en solitari,
Pepalallarga i... i L’hora del pati, a fi-
nals dels noranta i principis dels
2000. En algunes cançons, a més els
acompanyaran violins, violoncels i
viola del Taller d’Orquestra.

“Serà aire nou, però amb la llavor
que ja teníem”, explica un Puntí que
des de fa unes setmanes assaja amb
els músics a la casa familiar de Salt,
envoltats de pintures i repujats del
seu pare, a la sala on abans Narcís
Puntí tenia el taller. “Les cançons
tindran un punt d’òpera rock sense
pretensions. Sonaran rockeres amb
la part simfònica a les cançons on
n’hi hagi, però les cordes seran un
instrument més”, explica Puntí, que
en els pròxims dies traslladarà els
assajos a l’Auditori de Girona, on es
presentarà la nova etapa davant
1.200 persones.

La gran novetat, i de fet el fil con-
ductor del concert de dissabte vi-
nent, serà escoltar musicades les
Cançons mudes. Cançons com La
prova del nou, Un trist avís d’enyor,
Prohibit, La clau de girar el taller, El
boig del telèfon roig i Tornavís, algu-
nes de les quals ja ha interpretat en
els seus concerts en solitari: “A l’Au-
ditori es gaudirà de la part sonora que
en el llibre no se sent”, diu Puntí.
També en sonarà alguna de l’època
d’Umpah-pah com El boulevard dels
xiprers: “Sonarà diferent de com la
tocàvem amb Umpah-pah, però s’as-
sembla més a com era quan la vaig
portar al grup. Umpah-pah tenia

Reportatge

Puntí es reinventa un altre cop

unes característiques, una manera
de tocar i teníem una edat, i avui és
una altra cosa”, explica Puntí.

Al músic saltenc el retrobament
amb la Fellaction l’estimula: “Tenir
reforços s’agraeix. En el fons és la
continuació del que fèiem 12 o 15
anys enrere. Amb el Dani, el Lluís o
el Pere amb una mirada en tenim
prou”, afegeix Puntí. “És com una
segona joventut. Amb aquestes can-
çons meravelloses de seguida et
treus deu anys de sobre”, apunta
Dani Pujol, i Lluís Costa afegeix:
“Amb la maduresa, els hi estem do-
nant un altre enfocament”. “No po-
dem fer les coses igual que deu anys

enrere”, conclou Puntí. En el
concert de l’Auditori de Girona, a
més es projectaran imatges de les
obres del seu pare i s’enregistra-
rà el material per a la pel·lícula
que prepara Puntí, Viatge d’un
savi vilatrista cap enlloc, que en el
guió fa referència al pròxim con-
cert de l’Auditori.

Un llarg silenci discogràfic
El que no sembla a la vora enca-
ra és el pròxim disc de Puntí –va
publicar Maria el 2002–, que els
seus seguidors esperen de fa
anys. El perquè d’aquest silenci
discogràfic està en uns proble-
mes amb Picap, la discogràfica
que ha publicat els seus tres dis-
cos en solitari: “És una qüestió
burocràtica que està anquilosa-
da, que no pot anar ni endavant ni
enrere. És una història feixuga”.
Per ara Puntí no sembla disposat
a marxar-ne: “S’hauria d’esparra-
car el contracte que hi ha, i hi ha
una sèrie de clàusules que no vull
perdre”, explica el músic saltenc.
Encara estan per acabar de con-
cretar, però al concert de Girona
molt probablement hi seguiran
actuacions a Barcelona, Tarrago-
na, Lleida, Badalona i Vic, entre
d’altres. “Esperem que sigui una
gran gira”, conclou Puntí.e

Puntí ha assajat a la casa familiar de Salt abans de traslladar-se amb la banda a Girona,
on actuarà a l’Auditori dissabte que ve. DAVID BORRAT

El músic enllesteix nous temes per al concert a l’Auditori de Girona i fer gira

La Fellation on the Rocks Band Bang Bang: Pere
Martínez, Josep Puntí, Dani Pujol i Lluís Costa. D.B.

Connexió
“En el fons és
la continuació
del que fèiem
fa 12 o 15
anys”, diu

cuperar el que sempre ha sigut
l’aportació de l’Estat”, va dir el di-
rector general de l’Institut Nacional
de les Arts Escèniques i la Música,
Miguel Ángel Recio. Mascarell va
deixar clar que el Liceu “sap quins
recursos hi destinen les administra-
cions” i que cap no deu diners al te-
atre. També va recordar que “el de-
bat” sobre el que aporta cada admi-
nistració “és fora del Liceu”.

Trobar director artístic
El substitut de Joan Matabosch
sortirà d’un procés de selecció
El Liceu ha aprovat engegar el pro-
cés de selecció del director artístic
que ha de substituir Joan Mata-
bosch, que deixa el càrrec l’1 de ge-
ner del 2014. Les característiques i
els requisits que demani el Liceu els
proposaran els membres del consell
d’assessorament artístic del teatre
Xavier Albertí, Francesc Cortés, Ra-
mon Pla i Antoni Ros-Marbà, presi-
dits per Josep Pons i assistits pel se-
cretari de la Fundació del Liceu,
Jaume Solé. Després la comissió
executiva convocarà la presentació
de les candidatures, per “tenir nou
director artístic a principis del
2014”, va dir Molins.e
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