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Una nit clara  
i tranquil·la,  

tot recordant 
Gato Pérez 

●● Sisa. Feia una nit clara i tran-
quil·la i els convidats van arribar i 
van omplir tota la casa. Heus aquí 
Manel Joseph i la Plateria, els Ma-
nolos i Carles Sala, Rafaelito Salazar 
i Dani Txarnego, Emilio Dos Manos 
Ruiz i Quino Bejar, Narcís Vidal, Pe-
re Gómez i Siscu Carbonell. Oh, ben-
vinguts, passeu, passeu, de les tris-
tors en farem fum perquè el Casino 
de la Floresta és casa vostra si és que 
hi ha cases d’algú. Sisa no va cantar. 
Però hi era. També hi van assistir 
Pasqual Maragall, Rafael Moll, Car-
les Flavià i tants d’altres que nits cla-
res i tranquil·les de fa uns anys van 
reunir-se en aquesta mena d’atri 
muntanyenc per escoltar les rum-
bes de Gato Pérez. Els nens jugaven, 
els grans ballaven... 

● 25 anys. Feia una nit clara i tran-
quil·la... i, sí, hi faltava algú. El rei de 
la rumba, l’estimat Gato Pérez, a qui 
els congregats recordaven quan fa 
25 anys de la seva prematura mort. 
Va ser una nit cent per cent rumbe-
ra amb un públic entregat que es 
deixava acaronar per temes com Sa-
bor de barrio, La rumba de Barcelo-
na i Todos los gatos son pardos. 
Amics del Gato. Vilatans de tota la 
vida que volien recordar no tant el 
músic com les vetllades que havien 
viscut en aquest evocador indret. 

● ‘La Floresta EnCanta’. La vetlla-
da va ser obra i gràcia de Montserrat 
Carvajal. Una periodista i activista 
cultural convertida en promotora i 
que a més ha rodat el documental La 
Floresta EnCanta evocant els anys 
en què la Floresta va ser copat pels 
amics del vell Zeleste. Un migme-
tratge que es va projectar abans i 
després del concert. Un documental 
històric amb testimonis de qui va 
viure aquells moments, molt efer-
vescents per a tots però no tan feli-
ços per a tothom. Un temps en què el 
Casino de la Floresta, inaugurat per 
Lluís Companys, va ser punt de tro-
bada de la música del moment. En 
aquest testimoni visual Sisa ho diu 
molt clar: “Haurem de tornar aquí i 
després sortir tots volant, o com a 
mínim levitant”. Galàctics a la fi. 

● No va sortir el sol. Els nous 
temps van reconvertir aquella me-
na d’ateneu hippy i anarcodrogata 
en un centre cívic rehabilitat amb la 
funcionalitat que sembla que se’ls 
exigeix i conseqüentment enderro-
cant la història. Però el pati d’ine-
vitable vocació escènica amb el seu 
doble passadís amb llotges de festa 
major no el van ni pintar. Va ser una 
nit clara, tranquil·la i emotiva, tot i 
que no va sortir el sol.e

El traspunt
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La direcció i els treballadors del 
Liceu negocien per evitar la vaga

està començant a agafar aire. Tenim 
els diners que tenim i no n’hi ha 
més”, diu Guasch, que assegura que 
el calendari electoral no és favora-
ble per poder exigir al ministeri de 
Cultura que augmenti la subvenció 
ordinària. N’hauria d’aportar el 
45% però ara només arriba al 36%.  

Tot i que les postures semblen ir-
reconciliables, aquest divendres les 
dues parts s’asseuran amb la medi-
ació de la Generalitat. El conflicte ve 
de lluny i està condicionat pels efec-
tes de la crisi i les mesures del pla es-
tratègic i de viabilitat que Guasch va 
tirar endavant a principis del 2014. 
“El teatre tenia un dèficit acumulat 
d’11 milions d’euros i un deute de 16 
milions”, recorda Guasch. Una de 
les mesures que va aplicar va ser la 
“suspensió d’una de les dues pagues 
extraordinàries anuals entre el 2014 
i el 2017, més una del 2013”. La sus-
pensió, “mai la supressió”, precisa 
Guasch, quedava condicionada a 
l’evolució del pla estratègic i a “l’as-
soliment d’un determinat nivell 
d’ingressos”, tal com quedava re-
flectit en l’acord signat per les du-
es parts el juliol del 2014.  

Un any després, i després d’una 
convocatòria de vaga que finalment 
no es va fer, la direcció, que assegu-
ra que el teatre no ha aconseguit els 
ingressos previstos (39 milions 
d’euros en comptes dels 41 pressu-
postats), va avançar el 50% d’una 
paga i les dues parts van acordar se-
guir les negociacions al setembre. 
No van prosperar, i el comitè d’em-
presa va convocar la vaga.e

Treballadors del Liceu es van manifestar el 7 d’octubre davant el teatre per reclamar els diners que els deu l’entitat. ACN

El pagament de les pagues extraordinàries és el punt calent del conflicte

ÒPERA

Uns i altres han tensat la corda, pe-
rò ningú vol trencar-la. El comitè 
d’empresa del Liceu va convocar el 
6 d’octubre una vaga de dues hores 
per als dies 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 i 
19 de novembre; és a dir, coincidint 
amb les sis funcions de l’òpera Ben-
venuto Cellini i els dos concerts de 
Riccardo Muti. La resposta de la di-
recció del Liceu, que considera que 
la vaga tindria un cost de 2 milions 
d’euros, va ser demanar el 23 d’oc-
tubre al jutjat social de Barcelona la 
declaració de vaga “il·legal i abusi-
va”, i sol·licitar la mediació de la 
conselleria d’Empresa i Ocupació. 

“Hi ha voluntat de diàleg, i nego-
ciarem fins que s’aixequi el teló el 
dia 8”, va dir ahir el director general 
del Liceu, Roger Guasch. “Estem 
disposats a negociar”, assegura Ma-
nuel Martínez, representant dels 
treballadors i membre del comitè de 
vaga. El punt de fricció és el paga-
ment de les pagues extraordinàries 
pendents que els treballadors recla-
men i que la direcció vol diferir per-
què el compte de resultats del teatre 
no entri en números negatius. 
“L’empresa presumeix que ens tro-
bem en una situació sanejada; no 
obstant això, seguim sense cobrar 
perquè la direcció no ha fet la provi-
sió de fons que hauria d’haver fet 
per retornar-nos el que ens deu”, 
diu Martínez. “Aquesta vaga arriba 
en el pitjor moment, quan el Liceu 
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Incidència  
La vaga 
afecta totes 
les funcions 
de l’òpera 
‘Benvenuto 
Cellini’

La direcció del teatre 
● L’última oferta de la direcció 
del Liceu, presentada el 20 d’oc-
tubre, és abonar en parts iguals 
i en vuit anys el deute total de 
l’import equivalent a les pagues 
extres de juny dels anys 2013 al 
2017. “El deute s’abonarà sota la 
denominació de plus compensa-
ció i implicarà la renúncia de les 
pagues extres pendents com a 
tals”, diu la proposta. Segons la 
direcció, és un tema comptable 
per evitar computar les pagues 
en temporades ja tancades. 

Dues postures que 
ara com ara són 
irreconciliables

El comitè d’empresa 
●  L’oferta de la direcció va ser 
rebutjada pel comitè d’empresa 
el mateix 20 d’octubre perquè 
“no suposa cap avanç en el man-
teniment dels salaris i la devolu-
ció de les pagues pendents”. Els 
representants dels treballadors 
consideren que el “plus com-
pensatori és un engany”. “Es-
tem disposats a negociar sobre 
com es canalitza la devolució de 
les pagues extres, però no a can-
viar-les per res”, assegura el co-
mitè d’empresa.


