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La cantaora granadina Es-
trella Morente cantarà El
amor brujo de Falla –de la
qual enguany es comme-
mora el centenari– el prò-
xim 5 de novembre al Pa-
lau de la Música, en el marc

d’un concert organitzat
per la recentment creada
Música Solidària en bene-
fici de la Fundació Vicenç
Ferrer. “Estic en un mo-
ment de la vida en què crec
que encara m’han de pas-
sar moltes coses, però par-
ticipar en un projecte així
és com si m’hagués tocat
la loteria”, confessava ahir
Morente, emocionada, en
una roda de premsa de
presentació del recital.

Morente, que ha inter-

pretat El amor brujo en
nombroses ocasions (una
de les quals, el 2013, va
quedar gravada en disc) es
farà acompanyar per l’Or-
questra Amics de la Unes-
co Barcelona, fundada fa
dos anys pel violinista i di-
rector empordanès Gon-
çal Comellas. “El progra-
ma és tota una trobada an-
dalusocatalana –va dir
ahir Comellas–. I Morente
és la cantaora amb qui ha-
víem de fer l’obra.”

L’espectacle –que tam-
bé es podrà veure a Sant
Sebastià, Saragossa i Bil-
bao– es completa amb
Rapsodia sinfónica de Tu-
rina –una de les cançons
de Falla i García Lorca– i
Anna Frank, un símbol
(1962), una peça de Jordi
Cervelló arran de la qual el
compositor barceloní, se-
gons revelava ahir, es va
cartejar a la dècada dels
seixanta amb Otto Frank,
pare d’Anna. ■

G. Vidal
BARCELONA

La ‘cantaora’ s’alia
amb l’Orquestra
Amics de la Unesco
en un recital benèfic

Estrella Morente, amb ‘El amor brujo’ al Palau

Estrella Morente parlant amb Jordi Folgado, director de la
Fundació Vicenç Ferrer, ahir al Palau ■ ALBERT SALAMÉ

Una hora i mitja. Això és el
que va trigar el director del
Gran Teatre del Liceu, Ro-
ger Guasch, a explicar tot
l’estira-i-arronsa que han
mantingut els treballadors
amb l’empresa el darrer
any i que ha acabat amb
l’actual convocatòria de
vaga per part del comitè
d’empresa, anunciada pel
6 d’octubre, i amb la pre-
sentació d’una demanda
de vaga il·legal al jutjat so-
cial el 23 d’octubre.

Diàleg totalment tallat,
doncs, de moment, entre
les dues parts en aquest
conflicte laboral provocat
per la crisi, tot i que l’em-
presa reitera la seva vo-
luntat de negociació, al
mateix temps que adver-
teix que la vaga prevista
del 8 al 19 de novembre,
coincidint amb un dels tí-
tols més potents de la
temporada –Benvenuto
Cellini–, suposa “un perill”
per al teatre i unes pèr-
dues estimades en dos mi-
lions d’euros. Això, a ban-
da dels dos concerts de
Riccardo Mutti, que tam-
bé es veurien afectats.

L’origen del conflicte va
ser en un acord que es va
signar l’1 de juliol del 2014,
en el qual s’estipulava la
suspensió d’una de les
dues pagues extraordinà-
ries anuals per un període
que va del 2014 al 2017, el
pagament de les quals

s’ajornava i quedava supe-
ditat a l’evolució econòmi-
ca del teatre. Segons
Guasch, “no es complei-
xen els ingressos previs-
tos, que la temporada
2014/15 han estat de 39
milions, dos menys dels 41
calculats, i per tant no es
pot tornar cap paga extra,
seguint el document sig-
nat amb mediació”.

De la seva banda, els
treballadors desconfien
d’aquests números nega-
tius: “Creiem que estem
millor que els anys ante-
riors de crisi, i que ara sí

que hi ha diners per tor-
nar-nos part de les pagues
que ens deuen”, explicava
ahir Manuel Martínez,
president del comitè.

Una altra proposta que
ha realitzat la direcció per
tal d’aturar la vaga ha estat
tornar l’import total de les
pagues extra pendents, in-
closes les dels anys 2016 i
2017, valorades en quatre
milions d’euros, en un pe-
ríode vuit anys, i fer-ho so-
ta la denominació de “plus
de compensació”. Però
aquesta mesura, que in-
clou el reconeixement del

deute, tampoc ha conven-
çut els treballadors. D’una
banda, perquè troben els
terminis massa llargs, i, de
l’altra, es demanen: “Un
plus és fàcil que diguin ‘ara
te’l dono, ara no’; no ens en
refiem, no renunciarem a
cinc pagues per un plus
que podem perdre.”

Disposats tanmateix a
asseure’s a negociar, els
treballadors deixen molt
clares les seves reclama-
cions: “Estem disposats a
cobrar les pagues del 2013
i el 2014 el 2017, però no
volem tenir més de dues

pagues extra pendents de
cobrament”. I hi afegei-
xen: “No tenim ganes de
fer la vaga i buscarem solu-
cions, però ens estranya-
ria poder trobar-ne.”

Guasch diu que els sala-
ris del Liceu estan per da-
munt de la mitjana del
mercat i que, en tot mo-
ment, han intentat man-
tenir-los, així com prescin-
dir de les retallades en la
massa salarial, tal com
s’estipulava en el pla es-
tratègic de viabilitat del
2014. “També és cert que
estem en un entorn en què
Generalitat i Estat estant
recuperant les pagues ex-
tra, però els treballadors
del Liceu no són funciona-
ris, i fan una proposta que
és del tot inassumible, i
més ara en una situació
política complicada a l’ex-
pectativa dels canvis.”

Mentre s’espera una res-
posta –que es creu immi-
nent– a la demanda de vaga
il·legal presentada per l’em-
presa i argumentada per-
què “va contra l’acord pac-
tat el 3 de juliol del 2014”, el
Liceu lamenta que el ritme
de venda de les entrades pel
Benvenuto Cellini, una de
les obres més esperades de
la temporada, amb direcció
d’escena de Terry Gilliam
(Monty Python), ja ha cai-
gut prop d’un 70%.

De moment, les dues
parts tenen temps fins al
pròxim 8 de novembre, dia
de l’estrena, per mirar d’ar-
ribar a un acord. ■

Dissonàncies al Liceu
La direcció del teatre posa una demanda per vaga il·legal i adverteix del “perill”
que suposaria cancel·lar ‘Benvenuto Cellini’, un dels títols forts de la temporada

Valèria Gaillard
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La façana del Gran Teatre del Liceu amb els cartells del proper títol, ‘Benvenuto Cellini’, que potser no es farà ■ A. SALAMÉ

“La proposta
dels treballadors
és del tot
inassumible”,
lamenta
Roger Guasch


