
CLOUR.’~ LES PONi:NCIES DE LA TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU 2016
El proper 17 de juny i en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu el que fou director general de Banca
March, Eloi Pardo, es transformar~ en el seu alter ego, Still Morris. Pardo explicar~ la seva hist6ria de quan
un dia, al voltant de quan tenia 50 anys, va decidir tornar a agafar la guitarra i fer concerts de rock davant del
pOblic. Actualment ~s vicepresident del Cercle Mallorqui de Negocis i patr6 de la Fundaci6 Hope emprenedors.

ELOI PARDO
CANTANT DE ROCK I EX DIRECTOR
GENERAL DE BANCA MARCH

"He sigut millor banquer des

que vaig entrar al rock"
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr

Palma de Mallorca

Aquesta 4s la hist6ria de I’Eloi
Pardo. T4 59 anys, viu a cavall
entre Palma de Mallorca i Bar-
celona, i des de fa 10 mesos 6s
prejubilat. Ha estat I’escollit per
cloure les pon6ncies de la Troba-
da Empresarial al Pirineu, que es
celebren el mes que ve a la Seu
d’Urgell.
~s un cas particular i poc habitual.
Despr~s de tota una vida profes-
sional dedicada al m6n de la ban-
ca {en la seva darrera etapa ha
estat director general de Banca
March}, fa uns anys, quan va arri-
bar als 50 va decidir que s’endin-
sava en el m6n del rock, m6sica
que I’apassionava ja de jove, i va
crear la seva pr6pia banda. De
I’any 2008 fins el 2015 va compa-
ginar el c~rrec a la banca arab els
concerts de rock.
"Quan arribes als 50 anys ~s un
moment per reflexionar. Jo des

FOTO: Jos~ Luis Luna / Eloi Pardo diu que el rock el va fer guanyar il.lusi6 i equilibri. En la imatge transformat amb el seu alter ego, Still Morris

del meu c&rrec a la banca ha-
via de fer front a prejubilacions i
acomiadaments de treballadors i
veia el que ~s deixar vides buides
i projectes inacabats. A tot aix6
van morir dos dels tres millors
meus amics i em vaig replantejar
moltes coses’; ens diu.
"1 un dia passejant per Barcelo-
na vaig veure una botiga d’ins-
truments musicals en liquidaci6 i
vaig veure una guitarra, vaig deci-
dir comprar-la i retornar a la mO-
sica, que sempre m’ha omplert

Es important
ser felig a la vida
perqu6 aixi tamb6
ets m6s productiu a

la feina

molt". I des d’aleshores ja porta
cinc discs de rock gravats, en an-
gl~s i catal~.
Eloi Pardo afirma que ha es-
tat millor banquer des que
va tornar al rock, "perqu~
treballava estant m~s il.lu-
sionat i equilibrat".
Precisament ens diu que
aprofitar~ la pon~ncia que
far~ en el marc de la Tro-
bada Empresarial al Pirineu
per explicar la seva hist6ria
i convidar a reflexionar. In-
sisteix en la import~ncia de
permetre ales persones
compaginar el seu desen-
volupament professional
amb el personal. "Sempre
he pensat que si un 6s feli~
6s m6s productiu a la feina".
"Quan vaig comen~ar a fer
concerts de rock vaig veure
com gent propera a mi se
m’allunyava, per6 en canvi
altres que tenia una relaci6
m6s distant, se’n van apro-
par", ens explica. La m6si-
ca I’omple i es nota. "Una
can~6 6s una part de tu, in-
terpretes sentiments, emo-
cions, en canvi el m6n de

la banca, que reconec que m’ho
ha donat tot i tamb6 reconec que
s’han fet coses malament, 6s es-

c6ptic, 6s un negoci, fred, reglat
i pira midal".
Ens explica que ja amb :iS anys

feia concerts de rock a
Barcelona, ciutat on va
n6ixer si b4 viu des de
fa 22 anys a Palma de
Mallorca. "Em divertia
i el rock i la Nova Can~6
sempre em van agra-
dar molt". Va estudiar
Econ6miques i abans
d’acabar la carrera java
comen{;ar a treballar en
banca. AI Banco Exterior
de Espa6a, que despr6s
va passar a set Argen-
taria, i a Banesto i final-
ment a Banca March, on
hi va entrar I’any 2001
coma director d’inver-
sions i on va arribar set
director general. La pas-
si6 pel rock i la mtisica
dels anys de juventut
la va deixar aparcada i
"vaig agafar el tren de la
vida". Es va casar i va te-
nir fills. Per6 I’any 2008
va fer el pas i sent el di-
rector general de Ban-
ca March va decidir que

Quan un arriba
a la edat dels 50
anys crec 6s un

bon moment per
reflexionar

tornaria a agafar la guitarra i fa-
ria concerts de rock. El rock que li
agrada 4s el dels anys 70, el rock
classic. Entre els m6sics que ado-
ra: Lou Reed, Beatles, Queen o
Bruce Springsteen. AI concert de
fa pocs dies d’aquest darter a Bar-
celona no va fallar. Despr6s de la
seva confer6ncia a la Seu d’Urgell
el pQblic coneixer& I’alter ego de
I’Eloi Pardo. A Still Morris i la seva
banda de rock classic als jardins
de I’Hotel El Castell. "Ens fa molta
il.lusi6 fer aquest concert".
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