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La Planeta, el millor
teatre del país

L’APUNT

Xavier Castillón

Dimarts, en el marc de la gala Catalunya Aixeca el Teló,
es va lliurar a la sala gironina La Planeta el premi al mi-
llor teatre de Catalunya, recollit pel seu director, Pere
Puig, antic periodista cultural d’aquest diari, acompa-
nyat a l’escenari per Anna Carina Ribas, una altra peça
clau en el funcionament d’aquesta petita gran sala,
que es manté molt activa fins i tot en moments tan

complicats com aquests, amb la seva capacitat redu-
ïda a la meitat. La Planeta celebra el 30è aniversari de
la seva Proposta de Teatre Independent i, a més d’una
programació regular molt coherent, és un dels esce-
naris de Temporada Alta. Des del 2003 produeix tam-
bé els seus propis espectacles. En resum, La Planeta
és essencial per a Girona i per al país.
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La Planeta, el millor
teatre del país

L’APUNT

Xavier Castillón

Dimarts, en el marc de la gala Catalunya Aixeca el Teló,
es va lliurar a la sala gironina La Planeta el premi al mi-
llor teatre de Catalunya, recollit pel seu director, Pere
Puig, antic periodista cultural d’aquest diari, acompa-
nyat a l’escenari per Anna Carina Ribas, una altra peça
clau en el funcionament d’aquesta petita gran sala,
que es manté molt activa fins i tot en moments tan

complicats com aquests, amb la seva capacitat redu-
ïda a la meitat. La Planeta celebra el 30è aniversari de
la seva Proposta de Teatre Independent i, a més d’una
programació regular molt coherent, és un dels esce-
naris de Temporada Alta. Des del 2003 produeix tam-
bé els seus propis espectacles. En resum, La Planeta
és essencial per a Girona i per al país.
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L’organització del Mobi-
leWorld Congress conti-
nua apostant per Barce-

lona. Lluny de cancel·lar la cita
del 2021 han optat per la prudèn-
cia i endarrerir-la al juny per as-
segurar-se un congrés elméspre-
sencial possible. / VIURE

ELS SEMÀFORS

John Hoffman
Conseller delegat GSMA

v

La nova temporada tea-
tral es va inaugurar ofi-
cialment dimecres amb

la tradicional gala Catalunya ai-
xeca el teló en un ambient opti-
mista per l’augment dels afora-
ments al 70% i la declaració del
teatre com un bé essencial.

Isabel Vidal
Presidenta d’Adetca

WayneGriffiths va ser no-
menat ahir president exe-
cutiu de Seat i amb això la

companyia tanca l’etapa d’interini-
tat després de la marxa de Luca de
Meo. Griffiths va assumir el càrrec
amb el repte de tornar a col·locar
Seatenbeneficis el2021. /P.60

Wayne Griffiths
President de Seat

Aleksandr Lukaixenko
va ser investit ahir presi-
dent per a un nou man-

dat. Per tal d’evitar la reacció po-
pular, les autoritats van blindar
les proximitats del palau residen-
cial, on es va celebrar la cerimò-
nia. / P. 6

Aleksandr Lukaixenko
President de Bielorússia

v

v

v
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La organización del Mo-
bileWorldCongresscon-
tinúa apostando por Bar-

celona. Lejos de cancelar la cita
del2021handecididooptarpor la
prudencia y retrasarla a junio pa-
ra asegurarse un congreso lo más
presencial posible. / VIVIR

LOS SEMÁFOROS

John Hoffman
Consejero delegado GSMA

v

Lanueva temporada tea-
tral se inauguró oficial-
mente elmiércoles con la

tradicional gala Catalunya aixeca
el teló en un ambiente optimista
por el aumento de los aforos al
70% y la declaración del teatro
como un bien esencial.

Isabel Vidal
Presidenta de Adetca

Wayne Griffiths fue nom-
brado ayer presidente eje-
cutivodeSeat,conloquela

compañía cierra la etapa de interi-
nidad tras la marcha de Luca de
Meo. Griffiths asumió el cargo con
el desafío de volver a colocar a Seat
enbeneficiosyaenel2021. /P.60

Wayne Griffiths
Presidente de Seat

Alexánder Lukashenko
fue investido ayer presi-
dente para un nuevo

mandato. Para evitar la reacción
popular, las autoridades blinda-
ron las proximidades del palacio
residencial, donde se celebró la
ceremonia. / P. 6

Alexánder Lukashenko
Presidente de Bielorrusia

v

v

v
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ALBA CARMONA GIRONA

■La sala La Planeta de Girona ha
rebut el premi a la millor sala de
teatre de Catalunya. El guardó,
amb què l’Associació de Teatres
deCatalunya (Adetca) reconeix el
teatre públic o privat amb la pro-
gramació més destacada per la
seva coherència, rellevància o in-
novació, ha reconegut la trajectò-
ria de la sala gironina, amb tres
dècades dedicades al millor teatre
independent tant des de l’exhibi-
ció com des de la producció. El
premi a La Planeta va ser entregat
dimarts durant la gala Catalunya
Aixeca el Teló, amb què els teatres
enceten una temporada marcada
per les restriccions sanitàries. 

Pere Puig, director de la sala,
acompanyat d’Anna Carina Ribas,
va recordar durant el seu discurs
els inicis humils de la sala, antiga
nau del garatge d’autobusos de la
Sarfa, que Joan Ribas i Anna Do-
nato del Grup Proscenium van
voler reconvertir en un local d’as-
saig per a les companyies gironi-

nes transformant, al llarg dels
anys, el garatge en un teatre que
acabaria oferint programació es-
table des del 1997, sent pal de pa-
ller per a l’escena gironina i, des
del 2003, produïnt també els seus
propis espectacles. 

Els premis Catalunya de Teatre
també han reconegut Agustina
Solé amb el guardó honorífic; el
taller Castells, amb el Premi a la
Trajectòria en les arts escèniques;
i la companyia Ruta 40, com a pro-
jecte artístic singular.

La Planeta, premi a la
millor sala teatral del país
Els guardons de l’Associació de Teatre de Catalunya l’han reconegut 
per la coherència i rellevància de les seva trajectòria durant trenta anys

Anna Carina Ribas i Pere Puig recollint el premi. ACN
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va liderar durant els primers mi-
nuts (encara contra la prèvia del 
concurs de cuina, que va reunir 
340.000 persones i va fer un 
13,1%), però va sucumbir ràpida-
ment i es va quedar amb 271.000 
seguidors i un share de l’11% a 
TV3. A continuació, el documen-
tal Barcelona 2050 no va passar 
del 5,4%, amb 83.000 especta-
dors. A La Sexta, l’estrena de la 
sèrie El ilusionista va punxar: la 
van veure 102.000 persones i va 
fer un 4,4% de quota. 

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 

            TV3+3/24  21.00               704.000    27,8% 

02     Telenotícies migdia 

            TV3+3/24  14.30               469.000    27,4% 

03     MasterChef Celebrity: previo 

            LA 1  22.01                             340.000     13,1% 

04    MasterChef Celebrity 

            LA 1  22.45                              339.000    20,8% 

05     Telenotícies comarques 

            TV3  13.55                              329.000    22,4%

Programes més vistos dimarts Canals més vistos dimarts

14,5%

11,2%

10,1%

8,9%

7,1%

5,1%

3,8%

‘MasterChef 
Celebrity’ torna a 

arrasar els seus rivals 

Aquesta tardor serà difícil que al-
gú pugui fer ombra a La 1 els di-
marts a la nit. En la seva segona 
setmana, MasterChef Celebrity 
va tornar a demostrar que és un 
rival duríssim i va imposar la se-
va llei, amb 339.000 espectadors 
i una quota de pantalla del 20,8%. 
La gala Catalunya aixeca el teló 
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Desde hace ya bastan-
tes años, las galas del
mundo de la cultura
incorporan un espa-

ciodedicadoa la críticahacia los
políticos que tienen responsabi-
lidad en esta área. Ha sido habi-
tual ver como los presidentes,
ministros o consellers presentes
enestos actos erancuestionados
abiertamentedesdeelescenario,
mientraslascámarastratabande
recogersureacción.EnlosGoya,
los Gaudí, losMax o en las galas
depresentacióndelatemporada
se ha podido ver de todo: políti-
coscontrariados,políticosindig-
nados o, los más, políticos con

caradecircunstanciasquecuen-
tan los segundos que faltan para
el siguiente gag.En la galaCata-
lunya aixeca el teló, celebrada el
martes en Barcelona y conduci-
da con oficio por Sílvia Abril y el
MagoPop, trespolíticospresen-
tes recibieron sudosisdecrítica:
laalcaldesa,AdaColau; laconse-
lleraÀngelsPonsayelvicepresi-
dente de la Generalitat, Pere
Aragonès. Seguroque fue la úni-
ca vez que agradecieron la obli-
gatoriedad de la mascarilla, una
prenda tras la que ocultarse
cuando todo el mundo te dirige
su mirada, ya sea curiosa, mor-
bosao inquisidora.c

LA MIRILLA

Detrás de lamascarilla
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Des de fa bastants
anys, les gales del
món de la cultura in-
corporen un espai

dedicat a la crítica cap als polí-
tics que tenen responsabilitat
en aquesta àrea. Ha estat habi-
tual veure com els presidents,
ministres o consellers presents
en aquests actes eren qüestio-
nats obertament des de dalt de
l’escenari, mentre les càmeres
provaven de recollir la seva re-
acció. Als Goya, als Gaudí, als
Maxo a les gales depresentació
de la temporada s’hapogut veu-
re de tot: polítics contrariats,
polítics indignats o, la majoria,

polítics amb cara de circums-
tància que compten els segons
que falten per al següent gag. A
la gala Catalunya aixeca el teló,
celebrada dimarts a Barcelona i
conduïda amb ofici per Sílvia
Abril i elMagoPop, trespolítics
presents van rebre la seva dosi
de crítica: l’alcaldessa, Ada Co-
lau; la conselleraÀngels Ponsa i
el vicepresident de la Generali-
tat, Pere Aragonès. Segur que
va ser l’única vegada que van
agrair l’obligatorietat de lamas-
careta, una protecció darrere la
qual ocultar-se quan tothom
t’adreça lamirada, ja sigui curi-
osa, morbosa o inquisidora.c

PEL FORAT DEL PANY

Rere lamascareta
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Si s’aixeca el teló, que es noti

Dimarts al vespre, TV3 
emetia la gala Catalunya 
aixeca el teló, que supo-

sa l’arrencada de la temporada 
teatral del país. Més que la re-
transmissió televisiva d’un esde-
veniment teatral, era una emis-
sió que tenia el teatre com a pro-
tagonista. La gala, presentada 
per l’actriu Silvia Abril i El Mago 
Pop, estava més pensada per als 
espectadors que ho 
veien des de casa que 
no per als que estaven 
asseguts a la platea del 
Teatre Victòria. 

L’inici va tenir un 
joc visual bonic que va 
saber transmetre 
l’emotivitat i l’èpica 
del començament 
d’una temporada molt 
difícil. L’exhibició en 
pantalles de múltiples 
platees de diferents 
teatres de Catalunya 
passant de la buidor a 
la presència del públic 
va ser una excel·lent pensada 
perquè, a part de ser descentra-
litzadora, transmetia a l’especta-
dor aquesta idea de ressorgi-
ment després d’un confinament 
que ha sigut terrible per a les arts 
escèniques. D’altra banda, el 
guió inicial de presentació de la 
gala va ser llarg, monòton i fràgil. 
I el monòleg de Sílvia Abril, hu-
morísticament poc reeixit i més 
aviat anodí. En un moment de 
crisi tan greu, en una era excep-
cional i amb la quantitat de vicis-
situds que estan travessant les 

arts escèniques, potser era d’es-
perar un missatge més contun-
dent, ric en idees, més enginyós 
i més treballat perquè estigués 
a l’altura de l’època crítica que 
està afrontant el teatre. No era 
un any qualsevol. Tenien l’opor-
tunitat de fer un discurs i un mo-
nòleg que es recordés i va ser un 
text oblidable. En aquest sentit, 
van ser més punyents els de la 

companyia La Calòrica amb la 
seva actuació. 

D’altra banda, els diferents ví-
deos que van esquitxar la gala i 
que representaven una paròdia 
d’alguns programes de TV3 
adaptats al contingut teatral, 
eren divertits, astuts, reivindica-

tius i fins i tot s’enreien del pro-
pi gremi. El lliurament de pre-
mis va ser àgil i especialment 
emotiu durant els discursos dels 
germans Castells i de la funda-
dora del Teatre Regina, Maria 
Agustina Solé. 

D’altra banda, però, la gala 
no va saber fer honor a la seva 
funció primordial. Es va perdre 
l’oportunitat de promocionar la 

nova temporada tea-
tral en el prime time 
televisiu i davant una 
audiència de més de 
dues-centes mil per-
sones. Més enllà 
d’unes quantes inter-
pretacions fugaces, la 
gala no va saber fer lla-
miners els espectacles 
de la temporada que 
ens espera ni va fer ve-
nir ganes als especta-
dors de comprar algu-
na entrada quan això 
és més necessari que 
mai. Qui es va vendre 

millor va ser, sens dubte, El Ma-
go Pop, que amb un parell de 
fragments molt ben escollits i 
impactants del seu espectacle 
feia venir ganes d’anar-lo a veu-
re. Més enllà d’això, la gala no va 
saber promocionar tot el que 
depara la nova temporada tea-
tral, mostrar què veurem i qui 
veurem, i convertir-ho en il·lu-
sionant i atractiu per estimular 
els espectadors a triar butaca i 
omplir les platees. Una llàstima 
i una ocasió perduda. Si s’aixe-
ca el teló, que es noti.

CRÍTICATV 
MÒNICA PLANAS CALLOL - PERIODISTA 

Anodí 
Era d’esperar un discurs 

 més contundent, a l’altura de 
l’època crítica que viu el teatre
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Antes de inaugurarse oficialmen-
te anoche la temporada teatral
con la tradicional gala en el
Victòria Catalunya aixeca el teló,
la asociación de empresas pro-
ductoras de teatro (Adetca) pre-
sentó ayer en la sala Bars un ba-
lance de lo que ha supuesto la
covid para el sector y las expecta-
tivas que alberga este. Lo hizo en
un ambiente más optimista por
la autorización para aumentar
los aforos, que pasan desde ayer
mismo del 50 % al 70 %. La gala,
organizada por Adetca, los tea-
tros públicos de Barcelona, y la
Asociación de actores y actrices
de Cataluña, la condujeron elMa-
go Pop (Antonio Díaz) y Sílvia
Abril y tuvo actuaciones musica-
les y actorales en un tono general
de humor, muy de agradecer con
la que está cayendo.

El sector, que pide confianza
al público y que “llene las pla-
teas”, considera que “se necesita
más que nunca una cartelera de
estrenos y de espectáculos de cali-
dad, en un contexto de dificultad
pero con lasmejores condiciones
y todas las garantías sociosanita-
rias para generar confianza en el
público”. Después de cerca de
seismeses de parada obligada ca-
si general, “teatros, productores,
compañías, y profesionales vuel-
ven al trabajo con un inmenso
esfuerzo para alzar el telón pero
con ilusión, confianza y unidad”,
se subraya.

“Lideraremos unidos un cam-
bio de paradigma y no nos deten-
dremos hasta situar a la cultura
en el centro de la acción social y
política”, dijo en el acto de pre-

sentación de temporada Isabel Vi-
dal, presidenta de Adetca.

En el balance que se ha pre-
sentado se recuerda que cuando
los teatros cerraron temporada
el pasado 12 demarzo por la pan-
demia el sector “gozaba de buena
salud, con mejores cifras que el
año anterior: aumento del 8% de
espectadores, 10% más de ocupa-
ción y 27% de incremento de la
recaudación”. Pero llegó la catás-

trofe: “Desde la declaración del
estado de alarma y la situación
posterior, 850.000 espectadores
no han podido ir al teatro, y se
han suspendido 5.341 funciones
de los 510 espectáculos anula-
dos". La caída de actividad ha su-
puesto, sólo en los teatros de Bar-
celona, según calcula el sector,
que se han dejado de ingresar
30.5000.000 euros.

Elmundo escénico quiere aho-

ra no sólo superar la crisis estruc-
tural y económica sino recuperar
su papel transformador, su poder
educativo y su valor en general
en la sociedad. Adetca recuerda
que el acceso a la cultura es un
derecho fundamental de las per-
sonas y que el teatro ha sido de-
clarado como servicio esencial.
La asociación reivindica su papel
en la gestión de la crisis y recla-
ma a las instituciones medidas

de rescate e impulso del sector.
Con respecto a la ampliación

de aforos, “nos alegra”, subrayó
Vidal, “haber superado una larga
e injusta fase de restricciones
por encima de las que ya supo-
nen las butacas de separación”.
No obstante, llamó a no olvidar
que el teatro “es seguro en todo
el territorio y por tanto espera-
mos que se levanten pronto las
restricciones de los aforos al 50 %
en Girona y otras poblaciones ca-
talanas, y conseguir la meta de
suprimir definitivamente las res-
tricciones de aforo”.

Actividades seguras
Para Vidal, el público ya percibe
como seguras las actividades tea-
trales, en las que las personas
pueden ir acompañadas por sus
convivientes habituales, separa-
dos por una butaca, conmascari-
lla, espacios desinfectados a dia-
rio, con trazabilidad de datos y
en las condiciones correctas de
uso de las instalaciones. Mante-
ner los teatros abiertos, “aporta
beneficios pero sobre todo es una
clara declaración a favor de un
modelo de país, valiente, cohesio-
nado, responsable, cívico y cul-
to”, remachó la presidenta.

El sector pide un plan de cho-
que a las instituciones para salir
de la crisis y activar el consumo
cultural con ayudas que incidan
directamente en el precio de las
entradas.

En cuanto a los galardones
que concede Adetca y se entrega-
ron en la gala anoche, han recaí-
do en Maria Agustina Solé, res-
ponsable histórica del Jove Tea-
tre Regina (premio honorífico Ca-
talunya de Teatre); Taller de esce-
nografía Castells (premio a la tra-
yectoria en el campo de las artes
escénicas), sala La Planeta de Gi-
rona (premio a la sala con progra-
maciónmás destacada por su co-
herencia, relevancia o innova-
ción), y Ruta 40 Consult (premio
al proyecto artístico singular con
una innovación constante y soste-
nida).

El teatro dejó de ingresar 30,5 millones
de euros por la pandemia en Barcelona
El Mago Pop y Sílvia Abril presentaron en el Victòria la gala ‘Catalunya aixeca el teló’

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Un momento de la gala Catalunya aixeca el teló, anoche en el teatre Victòria.
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ABC BARCELONA  

Si el lunes la buena nueva, por decir 
algo, fue que cines, teatros y equipa-
mientos culturales de Barcelona po-
drían ampliar aforos hasta un 70 por 
ciento, ayer era el turno no de la mala 
noticia, sino de la catastrófica. Y es 
que, tal y como explicó la presidenta 
de Asociación de Empresas de Teatro 
de Cataluña (Adetca), Isabel Vidal, los 
teatros de Barcelona dejaron de ingre-
sar 30,5 millones de euros por el cie-
rre de salas decretado el pasado mes 
de marzo por la Covid. 

En la presentación de la gala de ini-
cio de temporada del teatro catalán, 
Vidal añadió que el parón teatral se ha 
saldado con «850.000 espectadores 
que no han podido ir al teatro, más de 
5.300 funciones anuladas y 510 espec-
táculos afectados». La situación, huel-

ga decirlo, es «catastrófica», en pala-
bras de la propia Vidal. De ahí que la 
gala, ayer noche, fuese una llamada a 
los espectadores, con la intención de 
«animarles a que vengan al teatro por-
que es un lugar seguro».  

La presidenta de Adetca también 
se refirió a la decisión de ampliar al 70 
por ciento el aforo de los equipamien-
tos culturales de ciertas zonas de Ca-
taluña: «Nos alegra la decisión porque 
indica que vamos por el buen camino, 
pero el teatro es seguro en toda Cata-
luña». También lamentó «la letra pe-
queña» del anuncio, «que añade res-
tricciones que antes no había, como el 
máximo de mil espectadores». «Esta 
nueva restricción perjudica a las salas 
grandes, como el Liceo o el Coliseum, 
que son inviables si no pueden poner 
a la venta el 70 por ciento del aforo».

Los teatros de Barcelona dejaron 
de ingresar 30,5 millones euros 

850.000 espectadores menos 
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L’Associació d’Empresa-
ris de Teatre de Catalunya
(Adetca) va fer públiques
ahir les dades que fan evi-
dent el sot provocat pel
tancament dels teatres del
12 de març fins al 30
d’agost. Si el 2019 es va ar-
ribar als 2,5 milions i es
tornava a albirar el repte
de 3 milions d’espectadors
de fa una dècada, ara cal-
culen que, sumat el 8% de
públic ascendent que du-
ien de mitjana la tempora-
da 2019/20, haurien arri-
bat als 2,7 milions. Per ai-
xò la presidenta d’Adetca,
Isabel Vidal, lamentava
que 850.000 persones no
han pogut anar al teatre
aquest any. Aquesta atu-
rada suposa, només a Bar-
celona, una pèrdua teòrica
de recaptació de 30,5 mi-
lions perquè s’han impedit
més de cinc mil funcions
d’uns 500 espectacles
anul·lats. La roda de prem-
sa d’obertura de tempora-
da va ser tan contradictò-
ria ahir respecte dels al-
tres anys que, en comptes
de saber la xifra que s’ha
assolit (1,9 milions fins al
12 de març, aproximada-
ment) es feia públic els
850.000 espectadors que
no hi deurien poder assis-
tir. Adetca es proclama
com a “part de la solució”,
buscant les alternatives
que facin falta per norma-
litzar l’accés als teatres i
reivindicant la cultura
com un bé imprescindible
per fer “un país cohesio-
nat, valent, culte”.

En el balanç de sis me-
sos, Isabel Vidal agraïa la
generositat dels artistes i
tècnics que havien posat a
disposició els seus espec-
tacles per compartir cul-
tura, en temps de pandè-
mia. També agraïa els tèc-
nics municipals que lluita-
ven per mantenir l’activi-
tat cultural, com ara els
que han aconseguit
aguantar les programa-
cions dels festivals. Però
advertien que era molt ne-
cessari que totes les admi-
nistracions proposin un
“pla de rescat real”, ente-
nent que hi ha hagut ajun-
taments, per exemple,

que no els ha costat res re-
tallar activitat (i deixar
sense feina ni ingressos el
sector artístic i els tècnics,
mentre ells han continuat
cobrant íntegrament el
sou. Vidal reclamava que
s’haviad’abolir lapossibili-
tat que cap artista o tèc-
nics declari que ha de dei-
xar la professió perquè li

falten recursos per sobre-
viure de la seva feina.

Matisos al Procicat
El Procicat els havia con-
cedit una petita victòria
dilluns en anunciar que,
per fi, s’aixecava la restric-
ció del 50 al 70% d’afora-
ment en sales de teatre i ci-
nemes (però els concerts

continuen patint una “si-
tuació més injusta enca-
ra”). Però la lletra petita ja
era més antipàtica: només
es concedeix a Barcelona i
l’àrea metropolitana (cas-
tigant zones com Girona o
Manresa, uns municipis
d’espectadors fidels que
continuen patint l’afora-
ment al 50%) i decidint el

topall de 1.000 especta-
dors a les sales que, amb el
70% superin questa xifra
(Liceu, Auditori, Palau de
la Música, Coliseum, Grec
i Tívoli). Però les sales, es-
perançades que el públic
continuarà responent-los,
obren els teatres: “El pú-
blic no ens ha fallat mai”,
agraïa ahir Vidal. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

El tancament dels teatres, del març a l’agost, va suposar una
pèrdua de 30,5 milions de recaptació, segons els càlculs d’Adetca

Els 850.000 oblidats

La Calòrica, disfressats d’ocells, per llegir les cites més sanguinàries a la professió, ahir a la nit, al Victòria ■ SERGI PANIZO

Ja ho tenim. La cultura és essencial.
Ahir ho va reconèixer el govern de la
Generalitat. I , al vespre ho celebra-
ven a la gala ‘Catalunya, aixeca el te-
ló’ al Teatre Victòria. No és per me-
nys. Però, conscients com són, ja sa-
ben que els nomenaments institucio-
nals no venen carregats de milions,
només de compromís. Per això, Isa-
bel vidal deia al matí que el 2% del
pressupost per a Cultura s’hi arribarà
a mig termini. Però el que compta és
que l’Administració entengui que es-
tà en falta. I, sobretot, que el públic
segueixi responent a la platea. Sigui
al 50, al 70 o al 100%, que és l’objec-
tiu final. Sílvia Abril va ser picant en el
panorama desolador que es preveu
aquests mesos (“el Rei Lleó ha mar-
xat als Emirats Àrabs”), encara im-

mersos en la pandèmia. 
La màgia del teatre a Catalunya és

que el públic no s’arronsa. En tots
aquests mesos, s’ha reforçat la tesi
que ‘#laculturaéssegura’ i que, tam-
bé, és sanadora. És un valor segur en
la construcció de societats compro-
mesos gràcies a projectes personals
com els que va voler destacar engua-
ny els Premis Catalunya): Amb l’en-
trega del guardó es va lloar la trajec-
tòria de ls constructors d’escenogra-
fia germans Castells; la militància de
la sala La Planeta i l’aportació artísti-
ca de la companyia com La Ruta 40.
Maria Agustina Solé, ànima del Jove
Teatre Regina, va rebre la distinció
honorífica, de la mà de les seva filla.
Celebrats van ser els gags de Zum
Zum (amb la cultura dels ous d’or),

David Verdaguer amb la versió ‘Ta-
bús’ i professionals de les arts; o Car-
les Porta i ‘Crims’ (amb dos crítics
donant la seva versió del tancament
del Capitol i sentenciant la declaració
ploranera de Jordi Rico). Per emmar-
car la piuladissa tuitera de La Calòri-
ca, guarnits amb el vestuari d’‘Els
ocells’, repassant les cites més san-
guinàries cap a la professió dels que
mai deuen haver trepitjat una platea.
Tothom entrava fregant-se les
mans-.D’ambició? No pas, simple-
ment per escampar-se el gel per no
contagiar ningú. Toni Albadalejo, vi-
cepresident d’Adetca, ja celebrava
d’avançada, amb la seva ironia marca
de la casa les crítiques “destructives,
ai perdó, constructives” que publica-
ria la premsa l’endemà. 
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La cultura ja és essencial
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ÁLVARO MONGE

EMOCIONANT 
RETROBAMENT  
AL VICTÒRIA

Barcelona  q  Una proposta 
multidisciplinària presentada 
per Sílvia Abril i el Mago Pop, 
amb molt ritme, humor, crítica i 
emoció. Així va ser la gala 
‘Catalunya aixeca el teló’ d’ahir 

a la nit, on es va premiar la 
companyia La Ruta 40, els 
tallers Castells d’escenografia, 
la sala La Planeta de Girona i la 
veterana Maria Agustina Olivé, 
ànima del Jove Teatre Regina.

DADES ATERRIDORES EN LA TEMPORADA DE LA COVID-19

Debacle teatral: 30,5 
milions de pèrdues
3 El sector necessita tornar a omplir les sales per recuperar-se

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l sector teatral ha per-
dut 30,5 milions d’eu-
ros només a Barcelona, 
amb 850.000 especta-

dors menys i 5.341 funcions no 
realitzades de 510 espectacles. 

Un any catastròfic per l’aturada 
decretada al declarar-se l’estat 
d’alarma per la Covid-19 el 
març passat. «Una situació des -
astrosa», va resumir Isabel Vi-
dal, presidenta d’Adetca, asso-
ciació d’empreses teatrals de Ca-
talunya. Però teatres i sales, pro-
ductores i companyies «tornen 
a la feina amb un esforç im-
mens, en condicions complica-
des i els deures fets», conven -

çuts que són una bona opció 
per desconnectar, pensar i pas-
sar una bona estona.  

Per això la gala Catalunya, aixe-
ca el teló!, l’inici oficial d’aquesta 
nova temporada, celebrada ahir 
a la nit, va animar a recuperar el 
costum d’anar al teatre, d’emo-
cionar-se en viu i en directe, com
molts van fer al Festival Grec, el 
primer gran esdeveniment bar-
celoní a estrenar la nova norma-

litat escènica. 
Quant a les xifres abans de 

tancar la temporada precipita-
dament el 12 de març, Adetca va 
assenyalar que «les dades indi-
caven un ascens del 8% d’espec-
tadors, del 10% d’ocupació i del 
27% de recaptació». Actualment 
i després de les innombrables re-
unions mantingudes amb l’Ad-
ministració, el sector de la cultu-
ra es continua emportant sor-

preses. Tot i que va aplaudir l’in-
crement d’aforament del 50% al 
70%, una modificació de la reso-
lució del Procicat que va entrar 
ahir en vigor i que afecta Bar -
celona i poblacions de l’àrea 
 metropolitana. 

 
CONTRA ELS LÍMITS / Vidal va criti-
car la lletra petita del document 
limitant a 1.000 persones l’afora-
ment de tots els recintes, una co-

sa que perjudica les grans sales, 
com el Coliseum, que està a punt 
d’anunciar el nou xou de Carlos 
Latre, i el Tívoli, que obre a final 
d’octubre la reposició de La jaula 
de las locas. També el Liceu, l’Au-
ditori i el Palau de la Música Ca-
talana en surten perjudicats. 

Adetca reclama  
«un pla de rescat real   
a mitjà termini»  i que  
es compti amb ells  
per trobar solucions

res del Procicat cada 15 dies, els 
teatres reobren. «Obrim i se-

guim. S’ha de transmetre il·lu-
sió», deia Vidal a l’acabar la roda 
de premsa, la primera en la 
història d’Adetca sense aquest 
paquet habitual de xifres d’as-
sistència i recaptació. Al seu lloc 
es va valorar el millor i el pitjor 
d’aquests sis mesos de debacle. 
  Vidal va lloar la unió del sec-
tor i la generositat de tots 
aquests artistes que durant el 
confinament van continuar tre-

ballant a distància i oferint pro-
postes online. «S’ha demostrat 
que no som els subvencionats. 
Som un servei essencial i un bé 
públic», va destacar la presiden-
ta d’Adetca. En aquest sentit con-
tinuaran lluitant amb Actua 
Cultura per aconseguir «a mitjà i 

llarg termini» aquest 2% del 
pressupost de la Generalitat.  

El pitjor d’aquest mig any 
d’aturada ha sigut la ruïna que 
ha obligat molts artistes i tècnics 
a canviar de professió. «Els ajuts 
extraordinaris han sigut pocs i 
han arribat tard», va criticar 
abans de sol·licitar a les ad -
ministracions «dissenyar un pla 
de rescat real a curt termini». 
També va emplaçar els ajunta-
ments catalans a recolzar les arts 
escèniques i a eliminar les res-

triccions a la cultura en de -
terminades poblacions. Va cri -
ticar especialment aquells ges-
tors que en lloc de promoure i 
mantenir els pressupostos desti-
nats a cultura «han continuat co-
brant tot el seu sou i han esbor -
rat tota activitat». H

Tampoc comparteix el límit de 
500 places si l’aforament màxim 

permès és del 50%. «Som una ac-
tivitat segura i som part de la so-
lució», va dir adreçant-se als go-
vernants, amb l’esperança de 
continuar ampliant aforaments 
i d’eliminar tota restricció a Ca-
talunya. «El teatre és segur a tot 
el territori», va recalcar.  
 Però malgrat l’estranya situa-
ció i l’espasa de Dàmocles que re-
presenta la revisió de les mesu-
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ARTS ESCÈNIQUES

El teatre ho fia tot a la tardor
Adetca alerta que han deixat d’ingressar 30,5 milions d’euros i han perdut 850.000 espectadors

Obrir i omplir. El sector teatral ar-
renca la temporada 2020-2021 
amb ganes de girar full i allunyar-
se dels últims mesos, que han si-
gut “catastròfics”. La pandèmia 
del coronavirus ha convertit la 
primavera passada en una de les 
pitjors etapes viscudes per la in-
dústria de les arts escèniques. Des 
del mes de març, el sector ha dei-
xat d’ingressar 30,5 milions d’eu-
ros només a Barcelona i ha hagut 
de cancel·lar 5.341 funcions i 510 
espectacles. “Hem tingut 850.000 
espectadors menys que la tempo-
rada anterior, però en aquest cas 
ha sigut perquè la gent no ha pogut 
anar al teatre”, lamenta la presi-
denta de l’Associació d’Empreses 
de Teatre de Catalunya (Adetca), 
Isabel Vidal. 

Per al sector teatral, la tempo-
rada passada va acabar el 12 de 
març del 2020, quan les sales es 
van veure obligades a tancar da-
vant l’augment de casos de co-
vid-19 a Catalunya. “Fins alesho-
res teníem un 8% més de públic, 
un 10% més d’ocupació i un 27% 
més de recaptació. Anàvem camí 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

La companyia La Calòrica  
ahir a l’escenari del Teatre 
Victòria, durant la gala 
Catalunya aixeca el teló.  
CÈLIA ATSET

dels tres milions d’espectadors 
que ens havíem marcat l’any ante-
rior”, explica Vidal. El sotrac pro-
vocat per la pandèmia és tan gros 
que aquest any Adetca no ha vol-
gut donar les dades desglossades 
amb els espectadors, l’ocupació i 
la taquilla de cada sala. “Qualsevol 
aproximació numèrica és massa 
colpidora”, diu Vidal.  

El món escènic ha viscut els úl-
tims mesos amb incertesa i preo-
cupació, i per això Vidal ha fet una 

crida a les administracions per fer
“un pla real de rescat” del sector. 
“Les ajudes extraordinàries han 
sigut poques i han arribat tard. 
Necessitem que, a curt termini, 
les administracions s’asseguin i 
vinguin a rescatar-nos”, alerta la 
presidenta d’Adetca. Entre les se-
ves demandes als polítics hi ha 
una campanya de comunicació i 
promoció per reactivar el consum
cultural i ajudes per evitar el tan-
cament de sales. La temporada 

Alerta  
El sector 
teatral privat 
demana amb 
urgència  
“un pla de 
rescat real” 

passada van tancar el Club Capitol 
i La Vilella, i altres sales com l’An-
tic Teatre i La Bonne han llançat 
un crit d’alerta perquè estan en 
una situació de fragilitat. 

Un altre dels elements que han 
impactat en el sector de les arts 
escèniques són les sortides cultu-
rals de les escoles, que estan con-
gelades per la pandèmia i suposen 
un motor fonamental per a les 
companyies de teatre infantil i ju-
venil. “Cal recuperar-les, perquè 
són imprescindibles per al nostre 
present i futur”, afegeix. També 
ha recordat les penúries que han 
experimentat i encara experimen-
ten artistes i tècnics davant la can-
cel·lació d’actuacions des que va 
irrompre el coronavirus. “Mai 
més hauríem de sentir que un ar-
tista o un tècnic no pot menjar i 
que ha hagut de deixar la profes-
sió”, subratlla. 

Que el públic torni als teatres 

Aquesta tardor es presenta per al 
sector teatral com l’oportunitat 
per reprendre l’activitat i tornar a 
omplir platees. “Els teatres tor-
nem a la feina després d’un esforç 
immens però amb els deures fets, 
després de preparar les sales per-
què siguin espais segurs per a tot-

La gala de la urgència i de l’esperança

“Ja hem arreglat alguna cosa, no?”, pre-
guntava ahir Àngels Ponsa als responsa-
bles dels teatres catalans. La recentment 
nomenada consellera de Cultura s’estre-
nava al càrrec amb l’ampliació al 70% dels 
aforaments sortida del forn i conscient 
que la mesura marcarà l’inici del curs.   

La mateixa Ponsa; el vicepresident de 
la Generalitat, Pere Aragonès; l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, i la presiden-
ta d’Adetca, Isabel Vidal, xerraven amb 
mascareta abans d’enfilar cap al Teatre 
Victòria, on va tenir lloc la gala més insò-
lita de Catalunya aixeca el teló. “Dema-
nem que ens tractin com a la resta de sec-

tors. I si complim totes les mesures, que 
ens deixin treballar”, va reclamar des de 
l’escenari Silvia Abril, que va copresentar 
la gala amb El Mago Pop.  

Des de Lleida, Zum-Zum Teatre va cla-
mar per la supervivència (“Què passarà si 
matem la cultura?”, deien inquiets), men-
tre que La Calòrica va disparar contra la 
desunió del sector durant el confinament. 
“Ara que hi som tots, en comptes d’una 
gala hauríem de fer una assemblea”, van 
demanar. Però per damunt de tot el crit 
del món teatral va anar ahir adreçat al pú-
blic. Abril va transmetre el clam als es-
pectadors: “No desaparegueu, per favor”.
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L’impacte de la 
pandèmia en xifres 

850.000
espectadors

El tancament de les sales el 12 
de març ha fet que 850.000 es-
pectadors no hagin pogut anar 
al teatre durant la primavera i 
l’estiu, segons Adetca.

30,5 
milions d’euros

Els teatres privats de Barcelo-
na han deixat d’ingressar 30,5 
milions d’euros. L’any passat la  
facturació total a Catalunya va 
ser de 64,6 milions d’euros.

510 
espectacles suspesos

Les sales han hagut de can-
cel·lar 510 espectacles durant 
la primavera i l’estiu. La majo-
ria, però no tots, els han re-
programat a la tardor. 

5.341 
funcions cancel·lades

La pandèmia ha obligat a sus-
pendre 5.341 funcions als tea-
tres. Part d’aquestes funcions 
eren representacions escolars, 
que encara segueixen aturades. 

Adetca critica la limitació 
de públic a mil persones 

platees dels teatres amb el públic 
protegit amb mascareta i complint 
totes les mesures de seguretat.  

Les sales de cinema també veuen 
l’ampliació del límit dels afora-
ments com “un pas en el bon camí”, 
però demanen “claredat”, segons el 
president del Gremi de Cinemes de 
Catalunya, Camilo Tarrazón, que 
considera que la mesura “reforça la 
confiança en els espais culturals i 
els acosta una mica més a la tan ne-
cessària viabilitat econòmica”. Tot 
i això, reclama transparència i co-
municació per part de les adminis-
tracions, sobretot de cara als espec-
tadors. “Nosaltres ens podem plan-
tejar el sudoku que es vulgui perquè 
ens arremangarem per solucionar-
ho, però el públic vol regles clares 
i no se’ls transmet una casuística 
d’actuació clara”, diu. 

Les sales de concerts, fora de joc 

L’actualització de les mesures dei-
xa enrere les sales de concerts, que 
continuen sense poder obrir, ni tan 
sols per programar actuacions amb 
el públic assegut. Sí que es poden fer 
en espais que tenen llicència d’audi-
tori, de teatre, de cafè concert i de ca-
fè teatre, però no en els que tenen lli-
cència de sala de festes i espectacles, 
bar musical i discoteca amb música 
en viu o sense, que són la majoria 
dels locals del teixit musical, tal com 
recorda Carmen Zapata, gerent de 
l’Associació de Sales de Concerts de 
Catalunya. “Per exemple, la Sala 
Barts pot obrir i fer-hi concerts per-
què té llicència de teatre, però la Sa-
la Apolo no”, diu Zapata. Hi ha espais 
amb “la mateixa tipologia” però en 
els quals la llicència determina si po-
den obrir o no. La complexitat de les 
llicències encara dificulta més una 
solució efectiva.e

Autoritats i representants del sector teatral ahir a la Sala Barts. CÈLIA ATSET

Aquesta restricció fa “més inviable” 
l’activitat als espais amb platees grans

L’entusiasme amb què el sector cul-
tural va rebre dilluns l’ampliació 
dels aforaments als teatres, els cine-
mes i les sales de concerts va quedar 
aigualit ahir. “La nova normativa in-
clou una lletra petita amb restric-
cions afegides que abans no hi 
eren”, lamenta la presidenta de l’As-
sociació d’Empreses Teatrals de Ca-
talunya (Adetca), Isabel Vidal. En 
concret, critica la limitació d’un mà-
xim de 1.000 espectadors si els tea-
tres obren amb el 70% de l’afora-
ment i de 500 espectadors si ho fan 
al 50%. Aquest límit de butaques 
–del qual ja va informar l’ARA di-
lluns– “és incomprensible i dificul-
ta l’activitat dels teatres grans”, diu 
Vidal. A Barcelona, les sales afecta-
des per aquesta restricció són el 
Gran Teatre del Liceu, el Tívoli, el 
Coliseum, el Palau de la Música, 
L’Auditori i l’Auditori del Fòrum. 
En aquests casos no podran assolir 
el 70% de l’aforament perquè preval 
la limitació de mil persones. 

L’associació també voldria que 
la restricció al 70% de l’aforament 
s’estengués als equipaments cultu-
rals de tot Catalunya. Ara per ara 
les sales de Girona, Salt, Reus i al-
guns municipis de la Noguera te-
nen l’aforament limitat al 50%. 
Tanmateix, Adetca s’alegra d’haver 
superat “una llarga i injusta fase de 
restriccions per sobre de les que ja 
suposen les butaques de separació” 
i considera que els nous paràme-
tres indiquen que “es va pel bon ca-
mí”. Ara bé, el sector teatral es 
marca la fita “d’aconseguir la fi de-
finitiva de les restriccions d’afora-
ment” i, per tant, poder omplir les 

BARCELONA

N.J. / X.C.

Laura Herts és una de les convidades del 
Festival de Pallasses. CIRC CRIC

Més de 50 clowns 
celebren el Festival 

de Pallasses 

El setè Festival Internacional de Pallasses 
s’havia de fer al juny, però la pandèmia ho va 
impedir. Finalment tindrà lloc de l’1 al 4 d’oc-
tubre a Sant Esteve de Palautordera i compta-
rà amb la participació d’una seixantena de pa-
llasses catalanes que reivindicaran l’ofici des 
de l’escenari. “Volem donar visibilitat a les pa-
llasses i engrescar dones perquè s’animin a fer 
aquesta professió, que és molt gratificant”, diu 
la directora del festival, Montserrat Trias.  

L’organització ha hagut de cancel·lar algu-
nes propostes internacionals, però ha aconse-
guit mantenir les funcions de la clown nord-
americana Laura Herts, un dels principals re-
clams de l’edició. També hi actuaran la belga 
Rachel Ponsonby amb Cirko Flora i la suïssa 
Jessica Arpin, que farà acrobàcies amb bicicle-
tes. La inauguració del festival anirà a càrrec 
de la companyia Aérea Teatro, que presenta-
rà un espectacle musical “d’humor idiota”. 
Durant tots els dies del festival, la companyia 
argentina Teatro Sobre Ruedas oferirà espec-
tacles de petit format en dos espais. La compa-
nyia Iluya estrenarà Jet lag, un muntatge de 
teatre no convencional, i Les Pedettes Varie-
tés hi seran amb dues propostes: Jo vull ser... 
i Cabaret Golfo. A més, Pepa Plana hi portarà 
l’espectacle de clown clàssic Veus que no veus. 
Las Kakofonikas tancaran el festival amb 
La inauguració, una obra protagonitzada per 
tres pallasses i una font. 

“Un fòrum de la comicitat” 

La pandèmia ha obligat a fer les actuacions en 
espais delimitats, amb públic reduït (un mà-
xim de 150 persones a l’espai més gran) i reser-
va prèvia. A banda de les representacions, el 
festival servirà per generar converses sobre 
l’ofici de pallassa i les arts escèniques. “És im-
portant generar un espai de trobada al festival 
per poder compartir inquietuds i intercanviar 
experiències i coneixements”, explica Trias. 
Per això el festival ha organitzat cursos i for-
macions artístiques que la directora defineix 
com “un fòrum de la comicitat”.e

BARCELONA

N.J.

hom”, diu Vidal. Les sales han po-
sat gel hidroalcohòlic a disposició 
del públic, han modificat el siste-
ma de venda d’entrades per poder 
separar grups de contacte habitu-
al, han incorporat un registre de 
dades dels espectadors, han orga-
nitzat els accessos i les entrades i 
sortides a les platees perquè no hi 
hagi aglomeracions i han incre-
mentat les mesures de desinfec-
ció. “El públic ja percep els teatres 
com a espais segurs”, diu Vidal, 
que valora positivament l’obertu-
ra de les primeres sales al juliol i
l’experiència aconseguida. 

La presidenta d’Adetca celebra 
que el Govern hagi declarat la cul-
tura bé essencial i que treballi per 
aconseguir així que, en cas d’un 
possible confinament, espais com 
les llibreries o els teatres puguin 
seguir oberts. “Per fi se’ns consi-
dera legalment el que hem sigut 
sempre, un bé públic i essencial, i 
ara caldrà actuar en conseqüèn-
cia. Cal posar la cultura al centre 
de l’activitat social i política”, re-
clama Vidal. Una altra de les peti-
cions que planteja “a mitjà termi-
ni” és la lluita per aconseguir que 
els diners de la Generalitat desti-
nats a Cultura siguin un 2% del 
pressupost total del Govern.e 
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L’Associació d’Empresa-
ris de Teatre de Catalunya
(Adetca) va fer públiques
ahir les dades que fan evi-
dent el sot provocat pel
tancament dels teatres del
12 de març fins al 30
d’agost. Si el 2019 es va ar-
ribar als 2,5 milions i es
tornava a albirar el repte
de 3 milions d’espectadors
de fa una dècada, ara cal-
culen que, sumat el 8% de
públic ascendent que du-
ien de mitjana la tempora-
da 2019/20, haurien arri-
bat als 2,7 milions. Per ai-
xò la presidenta d’Adetca,
Isabel Vidal, lamentava
que 850.000 persones no
han pogut anar al teatre
aquest any. Aquesta atu-
rada suposa, només a Bar-
celona, una pèrdua teòrica
de recaptació de 30,5 mi-
lions perquè s’han impedit
més de cinc mil funcions
d’uns 500 espectacles
anul·lats. La roda de prem-
sa d’obertura de tempora-
da va ser tan contradictò-
ria ahir respecte dels al-
tres anys que, en comptes
de saber la xifra que s’ha
assolit (1,9 milions fins al
12 de març, aproximada-
ment) es feia públic els
850.000 espectadors que
no hi deurien poder assis-
tir. Adetca es proclama
com a “part de la solució”,
buscant les alternatives
que facin falta per norma-
litzar l’accés als teatres i
reivindicant la cultura
com un bé imprescindible
per fer “un país cohesio-
nat, valent, culte”.

En el balanç de sis me-
sos, Isabel Vidal agraïa la
generositat dels artistes i
tècnics que havien posat a
disposició els seus espec-
tacles per compartir cul-
tura, en temps de pandè-
mia. També agraïa els tèc-
nics municipals que lluita-
ven per mantenir l’activi-
tat cultural, com ara els
que han aconseguit
aguantar les programa-
cions dels festivals. Però
advertien que era molt ne-
cessari que totes les admi-
nistracions proposin un
“pla de rescat real”, ente-
nent que hi ha hagut ajun-
taments, per exemple,

que no els ha costat res re-
tallar activitat (i deixar
sense feina ni ingressos el
sector artístic i els tècnics,
mentre ells han continuat
cobrant íntegrament el
sou. Vidal reclamava que
s’havia d’abolir la possibili-
tat que cap artista o tèc-
nics declari que ha de dei-
xar la professió perquè li

falten recursos per sobre-
viure de la seva feina.

Matisos al Procicat
El Procicat els havia con-
cedit una petita victòria
dilluns en anunciar que,
per fi, s’aixecava la restric-
ció del 50 al 70% d’afora-
ment en sales de teatre i ci-
nemes (però els concerts

continuen patint una “si-
tuació més injusta enca-
ra”). Però la lletra petita ja
era més antipàtica: només
es concedeix a Barcelona i
l’àrea metropolitana (cas-
tigant zones com Girona o
Manresa, uns municipis
d’espectadors fidels que
continuen patint l’afora-
ment al 50%) i decidint el

topall de 1.000 especta-
dors a les sales que, amb el
70% superin questa xifra
(Liceu, Auditori, Palau de
la Música, Coliseum, Grec
i Tívoli). Però les sales, es-
perançades que el públic
continuarà responent-los,
obren els teatres: “El pú-
blic no ens ha fallat mai”,
agraïa ahir Vidal. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

El tancament dels teatres, del març a l’agost, va suposar una
pèrdua de 30,5 milions de recaptació, segons els càlculs d’Adetca

Els 850.000 oblidats

La Calòrica, disfressats d’ocells, per llegir les cites més sanguinàries a la professió, ahir a la nit, al Victòria ■ SERGI PANIZO

Ja ho tenim. La cultura és essencial.
Ahir ho va reconèixer el govern de la
Generalitat. I , al vespre ho celebra-
ven a la gala ‘Catalunya, aixeca el te-
ló’ al Teatre Victòria. No és per me-
nys. Però, conscients com són, ja sa-
ben que els nomenaments institucio-
nals no venen carregats de milions,
només de compromís. Per això, Isa-
bel vidal deia al matí que el 2% del
pressupost per a Cultura s’hi arribarà
a mig termini. Però el que compta és
que l’Administració entengui que es-
tà en falta. I, sobretot, que el públic
segueixi responent a la platea. Sigui
al 50, al 70 o al 100%, que és l’objec-
tiu final. Sílvia Abril va ser picant en el
panorama desolador que es preveu
aquests mesos (“el Rei Lleó ha mar-
xat als Emirats Àrabs”), encara im-

mersos en la pandèmia. 
La màgia del teatre a Catalunya és

que el públic no s’arronsa. En tots
aquests mesos, s’ha reforçat la tesi
que ‘#laculturaéssegura’ i que, tam-
bé, és sanadora. És un valor segur en
la construcció de societats compro-
mesos gràcies a projectes personals
com els que va voler destacar engua-
ny els Premis Catalunya): Amb l’en-
trega del guardó es va lloar la trajec-
tòria de ls constructors d’escenogra-
fia germans Castells; la militància de
la sala La Planeta i l’aportació artísti-
ca de la companyia com La Ruta 40.
Maria Agustina Solé, ànima del Jove
Teatre Regina, va rebre la distinció
honorífica, de la mà de les seva filla.
Celebrats van ser els gags de Zum
Zum (amb la cultura dels ous d’or),

David Verdaguer amb la versió ‘Ta-
bús’ i professionals de les arts; o Car-
les Porta i ‘Crims’ (amb dos crítics
donant la seva versió del tancament
del Capitol i sentenciant la declaració
ploranera de Jordi Rico). Per emmar-
car la piuladissa tuitera de La Calòri-
ca, guarnits amb el vestuari d’‘Els
ocells’, repassant les cites més san-
guinàries cap a la professió dels que
mai deuen haver trepitjat una platea.
Tothom entrava fregant-se les
mans-.D’ambició? No pas, simple-
ment per escampar-se el gel per no
contagiar ningú. Toni Albadalejo, vi-
cepresident d’Adetca, ja celebrava
d’avançada, amb la seva ironia marca
de la casa les crítiques “destructives,
ai perdó, constructives” que publica-
ria la premsa l’endemà. 
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ÁLVARO MONGE

EMOCIONANTE 
REENCUENTRO  
EN EL VICTÒRIA

Barcelona  q  Una propuesta 
multidisciplinar presentada por 
Sílvia Abril y el Mago Pop, con 
mucho ritmo, humor, crítica y 
emoción. Así fue la gala 
‘Catalunya aixeca el teló’ de 

anoche, donde se premió a la 
compañía La Ruta 40, a los 
talleres Castells de escenografía, 
a la sala La Planeta de Girona y a 
la veterana  Maria Agustina Olivé, 
alma del Jove Teatre Regina.

DATOS ATERRADORES EN LA TEMPORADA DEL COVID-19   

Debacle teatral: 30,5 
millones de pérdidas
3 El sector necesita llenar otra vez las salas para recuperarse

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l sector teatral ha perdi-

do 30,5 millones de eu-

ros solo en Barcelona, 

con 850.000 espectado-

res menos y 5.341 funciones no 

realizadas de 510 espectáculos. 

Un año catastrófico por el parón 

decretado al declararse el estado 

de alarma por el covid-19 el pasa-

do marzo. «Una situación desas-

trosa», resumió Isabel Vidal, pre-

sidenta de Adetca, asociación de 

empresas teatrales de Catalun-

ya. Pero teatros y salas, produc-

toras y compañías «vuelven al 

trabajo con un esfuerzo inmen-

so, en condiciones complicadas 

y los deberes hechos», convenci-

dos que son una buena opción 

para desconectar, pensar y pasar 

un buen rato.  

Por eso la gala Catalunya, aixe-
ca el teló!, el inicio oficial de esta 

nueva temporada celebrada 

anoche, animó a recuperar la 

costumbre de ir al teatro, de 

emocionarse en vivo y en directo

como muchos hicieron en el fes-

tival Grec, el primer gran evento 

barcelonés en estrenar la nueva 

normalidad escénica. 

En cuanto a las cifras antes de 

cerrar la temporada precipitada-

mente el 12 de marzo, Adecta se-

ñaló que «los datos indicaban un 

ascenso del 8% de espectadores, 

del 10% de ocupación y del 27% 

de recaudación». Actualmente y 

tras las innumerables reuniones 

mantenidas con la Administra-

ción, el sector de la cultura se si-

gue llevando sorpresas. Aunque 

aplaudió el incremento de aforo 

del 50% al 70%, una modifica-

ción de la resolución del Proci-

cat que entró ayer en vigor y que 

afecta a Barcelona y poblaciones 

del área metropolitana. 

 

CONTRA LOS TOPES / Vidal criticó  

la letra pequeña del documento  

limitando a 1.000 personas el 

aforo de todo recinto, algo que 

perjudica las grandes salas co-

mo el Coliseum, que está a pun-

to de anunciar el nuevo show de 

Carlos Latre, y el Tívoli, que abre 

a final de octubre la reposición 

de La jaula de las locas. También el 

Liceu, el Auditori y el Palau de la 

Música Catalana salen perjudi-

cados.  Tampoco comparte el to-

Adetca reclama «un 
plan de rescate real  
a medio plazo»  y que 
se cuente con ellos 
para hallar soluciones

medidas del Procicat cada 15 dí-

as, los teatros  reabren. «Abrimos 

y seguimos. Hay que transmitir 

ilusión», decía Vidal al acabar la 

rueda de prensa, la primera en 

la historia de Adecta sin ese pa-

quete habitual de cifras de asis-

tencia y recaudación. En su lu-

gar se valoró lo mejor y lo peor 

de estos seis meses de debacle. 

  Vidal alabó la unión del sec-

tor y la generosidad de todos 

esos artistas que durante el con-

finamiento siguieron trabajan-

do a distancia y ofreciendo pro-

puestas on line. «Se ha demostra-

do que no somos los subvencio-

nados. Somos un servicio esen-

cial y un bien público», destacó 

la presidenta de Adetca. En este 

sentido seguirán luchando con 

Actúa Cultura para conseguir «a 

medio y largo plazo» ese 2% del 

presupuesto de la Generalitat.  

Lo peor de este medio año de 

parón ha sido la ruina que ha 

obligado a muchos artistas y téc-

nicos a  cambiar de profesión. 

«Las ayudas extraordinarias han 

sido pocas y han llegado tarde», 

criticó antes de solicitar a las ad-

ministraciones «diseñar un plan 

de rescate real a corto plazo». 

También emplazó a los ayunta-

mientos catalanes a apoyar la ar-

tes escénicas y a eliminar las res-

tricciones a la cultura en deter-

minadas poblaciones. Criticó es-

pecialmente a aquellos gestores 

que en lugar de promover y 

mantener los presupuestos des-

tinados a cultura «han seguido 

cobrando todo su sueldo y borra-

do toda actividad». H

pe de 500 plazas si el aforo máxi-

mo permitido es del 50%. «So-

mos una actividad segura y so-

mos parte de la solución», dijo 

dirigiéndose a los gobernantes, 

con la esperanza de seguir am-

pliando aforos y de eliminar to-

da restricción en Catalunya. «El 

teatro es seguro en todo el terri-

torio», recalcó.  

 Pero pese a la extraña situa-

ción y la espada de Damocles 

que representa la revisión de las 
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Autoritats del Govern i de Barcelona i representants teatrals, a la gala ‘Catalunya aixeca el teló’.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EFE/J.B.

❘ BARCELONA/LLEIDA ❘ El Govern va 
aprovar ahir declarar la cultura 
com a bé essencial amb l’objec-
tiu d’“accelerar” la recuperació 
dels diferents sectors culturals i 
“donar resposta” a les necessi-
tats dels professionals del sector. 
La consellera de Presidència i 
portaveu, Meritxell Budó, va 
explicar que la declaració for-
ma part d’“un pla per preser-
var la cultura davant de noves 
restriccions i establir una sèrie 
d’accions que donin cobertura 
als drets culturals dels ciutadans 
i dels sectors creatius”. Budó no 
va obviar l’“impacte econòmic 
especialment significatiu” que 
ha tingut la paralització de l’ac-
tivitat durant mesos del sector 
cultural, que ha pogut reiniciar 
alguns actes d’una forma “enca-
ra molt limitada”.

La consellera va indicar que a 
partir d’ara s’ha d’anar “desgra-
nant i desenvolupant de quina 
manera” es concreta la decla-
ració de la cultura com a bé es-
sencial, tant en aquest moment 
de pandèmia com en el futur. 
Encara que va assegurar que 
aquesta iniciativa “protegeix” 
el sector de “possibles restric-
cions”, va deixar també clar que 
si hi torna a haver un confina-
ment “no podrem anar al cine, 
al teatre o a un concert”. Es trac-
ta de “veure de quina manera 
podem treballar per protegir-la 
i, en funció de com evolucioni la 
pandèmia, anirem per una via 
o una altra”. Va recordar l’am-

Declaren la cultura com a bé essencial
Anunci del Govern per “donar resposta” a l’impacte econòmic patit pels professionals del sector 
per la pandèmia || La mesura no evitarà restriccions davant d’un possible nou confinament

POLÍTICA CULTURAL ESPECTACLES

pliació aprovada dilluns del 50 
al 70% de l’aforament als equi-
paments culturals a Barcelona 
i la seua àrea metropolitana. 
Aquesta mesura s’esperava 
que afectés tot Catalunya, com 
va comentar el mateix dilluns 
a Lleida la nova consellera de 
Cultura, Àngels Ponsa. Budó 
va afirmar en aquest sentit que 
fora de Barcelona les mesures 
de regulació d’aforaments són 
diferents i tenen a veure amb 
la capacitat dels equipaments 
i la distància de seguretat que 
pugui mantenir el públic.

n L’Associació d’Empreses 
Productores de Teatre de Ca-
talunya (Adetca) va estimar 
ahir que el final abrupte de 
la temporada al març per la 
pandèmia va provocar que 
els teatres deixessin d’in-
gressar 30,5 milions d’euros 
a Barcelona i 850.000 per-
sones no poguessin assistir 
a funcions. Hores abans de 

la gala Catalunya aixeca el 
teló celebrada ahir a la nit al 
Teatre Victòria, la presidenta 
de l’entitat, Isabel Vidal, va 
reclamar l’augment d’afora-
ment “per a tot el territori 
català”, i va advertir que la 
mesura estipula un màxim de 
fins a 1.000 butaques, “co-
sa que perjudica els grans 
equipaments”.

Els teatres van deixar d’ingressar 
30,5 milions d’euros a Barcelona

REACCIONS

MÉS AFORAMENT

Mesura “estèril” 
per a concerts i 
cines a Lleida
n L’anunci di l luns de 
l’augment d’aforament del 
50 al 70% en cines, teatres 
i sales de concerts només 
per a Barcelona i l’àrea 
metropolitana es va rebre 
amb sorpresa i resignació 
al sector a Lleida que, en 
general, va coincidir que 
si no s’elimina la distàn-
cia de seguretat interper-
sonal no serveix de res 
autoritzar un increment 
d’aforament. Pere Aume-
des (Circuit Urgellenc) va 
dir que, “encara que po-
dem arribar al 50% d’afo-
rament de les sales, amb 
un 35% ja en tenim prou 
perquè el públic se senti 
còmode”. Així mateix, 
Toni Revés (Cafè del Te-
atre) va qualificar l’anunci 
d’“estèril” perquè, “amb 
la distància entre taules, 
ja no podem arribar ni al 
50%”. Albert Tarrats (Slà-
via) ja ni es planteja nous 
concerts: “Si no podem 
comptar amb el 100% 
d’aforament, com abans, 
no surt a compte.”
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Declaració de bones intencions de la Generalitat en espera de la normativa

Lacultura ésunbéessencial
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E
lConsell Executiu de
la Generalitat va
aprovar ahir una de-
claració per la qual es
declara la cultura

com un “bé essencial per al des-
envolupament integral de la per-
sonalitat individual i col·lectiva”.
Malgrat que de moment només
es tracta d’una declaració d’in-
tencions, la consellera de Presi-
dència i portaveu del Govern, ca-
talàMeritxell Budó, va dir que ha
de servir com a punt de partida
per elaborar el marc normatiu
que garanteixi i reguli l’accés a la
cultura. L’objectiu és accelerar la
recuperació del sector i donar
resposta a les necessitats dels
professionals.
L’anunci de la Generalitat va

coincidir amb l’aprovació d’una
declaració institucional del Senat
per la qual es demana al Govern
espanyol que la cultura també es
consideri “bé essencial” pel fet de

ser una activitat “tan necessària
per a l’enfortiment de la societat
com altres activitats que sí que
han estat protegides” durant la
crisi de la Covid-19. Aquesta de-
claració institucional va ser pre-
sentada i aprovada per tots els
grups parlamentaris. Des del Se-
nat es va recordar que la cultura
ha tingut un “paper essencial en
la recuperació” d’Espanya. Es
calcula que unes 700.000 famíli-
es viuen del sector cultural, que
suposa un 3,6% de l’ocupació to-
tal i que aporta un 3,2% del PIB
espanyol.
En espera de veure la seva con-

creciónormativa, ladeclaracióde
la Generalitat obre la porta que,
enel casd’unnouconfinament, el
sector de la cultura no sigui el
més castigat i tingui un tracte es-
pecial com el van tenir en el seu
moment els comerços d’alimen-
tació. De tota manera, la mateixa
consellera Budó va reconèixer
que la declaració de bé essencial

no impedeixqueespuguin tornar
a limitar els aforaments, ja que
dependrà del context de la situa-
ció sanitària: “Si s’hagués de fer
un confinament, probablement
no podríem anar al cinema ni al
teatre ni a un concert”. El sector
més afavorit podria ser el del lli-
bre, ja que en el confinament an-
terior les llibreries van haver de
tancar i quanhi va haver la deses-
calada fins i tot les perruqueries
van poder obrir abans.
Les reaccions dels diferents

sectors culturals van ser de pru-
dència, si no escèptiques. D’una
banda, s’espera veure com es tra-
dueix aquesta mesura al Diari
Oficial de la Generalitat, i, de l’al-

ment passa d’un 50% a un 70%
sempre que no se superin les mil
localitats. Lamodificació es justi-
fica per l’evolució epidemiològi-
ca i s’aplica als municipis de Bar-
celona,Viladecans, elPratdeLlo-
bregat, Sant Joan Despí, Sant Boi
de Llobregat, Cornellà de Llobre-
gat, Sant JustDesvern,Esplugues
de Llobregat, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs, Badalona, Sant Feliu de
Llobregat, Castelldefels i Gavà.
“Ens alegra la decisió perquè

indica que anem pel bon camí,
però no entenem per què se n’ha
deixat fora la resta del territori”
va declarar Isabel Vidal, presi-
denta de l’Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya. També
va lamentar “la lletra petita” que
“afegeix restriccions que abans
no hi havia, com el màxim de mil
espectadors”. Aquesta decisió
“perjudica les sales grans, com el
Liceu o elColiseum, que són invi-
ables si no poden posar a la venda
un 70% de l’aforament”.

La mesura també ha provocat
decepció entre les sales de con-
cert que continuen excloses, ja
que tenen llicència de discote-
ques o sales de festes, i per a
aquestes es manté la prohibició.
CarmenZapata, gerent de l’Asacc
(Associació de Sales de Concerts
deCatalunya) i directora artística
de Curtcircuit, afirma: “Confià-
vem que es canviaria el text per
permetre que les sales de con-
certs obríssim amb les restricci-
ons que tenen teatres o cinemes,
però en continuem exclosos”.
“Per als músics i per als tècnics
avui ha estat un mal dia”, deia
Carmen Zapata.
Per la seva part, el Teatro Real

de Madrid, després de veure’s
obligat a cancel·lar diumenge la
funció de l’òperaUn ballo inmas-
chera per les protestes massives
d’espectadores, especialment els
del galliner, que estaven més
junts, ha decidit limitar a un 65%
l’aforament en totes les zones.c

tra, es tenen dubtes sobre les
competències de la Generalitat,
especialment en tot el que fa refe-
rència a temes impositius i rela-
tius al treball i la seguretat social.
“Comagest és positiu”, afirma-

va Guillem Arnedo, president de
la Unió de Músics, pendent tam-
bé de saber més detalls i com es
desenvolupa la normativa.
El que sí que es va publicar ahir

va ser una resolució de la Conse-
lleria de Salut de la Generalitat
sobre els aforaments en activitats
culturals d’arts escèniques i mu-
sicals, cinema i exposicions. Les
mesures especials s’apliquen a
Barcelona i a 15 municipis de
l’àrea metropolitana, on l’afora-

Els teatres de Barcelona perden 30,5milions
]Els teatres de Barcelona
van deixar d’ingressar 30,5
milions d’euros pel tanca-
ment de sales decretat al
març per la Covid-19, segons
dades facilitades per la presi-
denta de l’Associació d’Em-
preses de Teatre de Catalu-
nya (Adetca), Isabel Vidal,
que ha qualificat la situació
de “catastròfica”.

A la presentació de la gala de
principi de temporada del
teatre català, Vidal va afegir
que l’aturada teatral ha dei-
xat “850.000 espectadors que
no han pogut anar al teatre,
més de 5.300 funcions
anul·lades i 510 espectacles
afectats”. La gala d’ahir a la
nit Catalunya Aixeca el Teló
al teatre Victòria, conduïda

pelMago Pop i Sílvia Abril,
va ser una crida als especta-
dors per “animar-los que
vinguin al teatre perquè és
un lloc segur”. A la mateixa
gala es va concedir el premi
Honorífic aMaria Agustina
Solé, i també van ser premi-
ats el Taller d’Escenografia
Castells, la Sala Planeta de
Girona i Ruta 40.

MANÉ ESPINOSA

La gala Catalunya Aixeca el Teló, celebrada ahir a la nit al teatre Victòria de Barcelona

N OM E N AM E N T

]ElministredeCultura,
JoséManuelRodríguez
Uribes,hanomenatMaria
DoloresJiménez-Blanco
comadirectorageneralde
BellesArts (substitueix
RománFernández-Baca).
Jiménez-Blanco(Granada,
1959)ésprofessorad’His-
tòriade l’Art (vaexercira
laPompeuFabra) ivocal
delpatronatdelPrado.

Directora general
de Belles Arts

Elsectorde les salesde
concerts lamentaque
ladarreraresolucióde
laGeneralitatencara
els impedeixd’obrir

ElTeatroReal
deMadridlimita
l’aforamentaun65%
desprésdel’escàndolen
lafunciódediumenge
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Declaración de buenas intenciones de la Generalitat a la espera de la normativa

Lacultura esbienesencial
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

ElConsell Executiu de
la Generalitat aprobó
ayer una declaración
por la que se declara
la cultura como un

“bien esencial para el desarrollo
integral de la personalidad indi-
vidual y colectiva”. Aunque de
momento se trata solo de una de-
claración de intenciones, la con-
sellera de Presidència y portavoz
del Govern, Meritxell Budó, dijo
que debe servir como punto de
partida para elaborar el marco
normativo que garantice y regule
el acceso a la cultura. El objetivo
es acelerar la recuperación del
sector y dar respuesta a las nece-
sidades de los profesionales.
El anuncio por parte de la Ge-

neralitat coincidió con la aproba-
ción de una declaración institu-
cional del Senadopor la que sepi-
de al Gobierno que la cultura sea
considerada también como “bien
esencial” al ser una actividad “tan

necesaria para el fortalecimiento
de la sociedad como otras activi-
dades que sí han estado protegi-
das” durante la crisis de la Covid-
19. Esta declaración institucional
fuepresentadayaprobadapor to-
dos los grupos parlamentarios.
Desdeel Senado se recordóque la
cultura ha jugadoun “papel esen-
cial en la recuperación” de Espa-
ña. Se calcula que unas 700.000
familias viven del sector cultural,
loque suponeun3,6%del empleo
total y que aporta el 3,2% del PIB
español.
A la espera de ver su concre-

ción normativa, la declaración de
laGeneralitat abre la puerta a que
en el caso de un nuevo confina-
miento el sector de la cultura no
sea el más castigado y tenga un
trato especial como lo tuvieron
en su momento los comercios de
alimentación. De todos modos, la
propia consellera Budó recono-
ció que la declaración de bien
esencial no impide que se puedan

volver a limitar los aforos ya que
dependerá del contexto de la si-
tuación sanitaria: “En el caso de
que se tuvieraquehacerunconfi-
namiento probablemente no po-
dríamos ir al cine ni al teatro ni a
unconcierto”.El sectormás favo-
recido podría ser el del libro, ya
que en el anterior confinamiento
las librerías tuvieron que cerrar y
cuando se produjo la desescalada
incluso las peluquerías pudieron
abrir antes.
Las reacciones de los distintos

sectores culturales fueron de
prudencia, cuando no escépticas.
Por un lado se está a la espera de
ver cómo se traduce esta medida
en el Diario Oficial de la Genera-

tropolitana, donde el aforo pasa
del 50%al 70% siemprequenose
sobrepasen las mil localidades.
Lamodificación se justifica por la
evolución epidemiológica y se
aplica a los municipios de Barce-
lona, Viladecans, El Prat de Llo-
bregat, Sant Joan Despí, Sant Boi
de Llobregat, Cornellà de Llobre-
gat, Sant JustDesvern,Esplugues
de Llobregat, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs, Badalona, Sant Feliu de
Llobregat, Castelldefels y Gavà.
“Nos alegra la decisión porque

indica que vamos por el buen ca-
mino, pero no entendemos por
qué se ha dejado fuera el resto del
territorio” declaró Isabel Vidal,
presidenta de la Asociación de
Empresas de Teatro de Catalun-
ya. También lamentó “la letra pe-
queña” que “añade restricciones
queantesnohabía, comoelmáxi-
modemil espectadores”.Estade-
cisión “perjudica a las salas gran-
des, como el Liceu o el Coliseum,
que son inviables si no pueden

poner a la venta el 70%del aforo”.
La medida también ha provo-

cado decepción entre las salas de
conciertoque siguenexcluidas ya
que tienen licencia de discotecas
o salas de fiestas y para estas se
mantiene la prohibición. Según
CarmenZapata, gerente deAsacc
(Associació de Sales de Concerts
de Catalunya) y directora artísti-
ca de Curtcircuit, “confiábamos
que se iba a cambiar el redactado
para permitir que las salas de
conciertos pudiéramos abrir con
las restricciones que tienen tea-
tros o cines pero seguimos ex-
cluidos”. “Para los músicos y pa-
ra los técnicos hoy ha sido unmal
día”, resumía Carmen Zapata.
Por su parte, el Teatro Real

de Madrid tras verse obligado
a cancelar el domingo la función
de la ópera Un Ballo in maschera
por las protestas de un grupo
de espectadores, ha decidido li-
mitar a un 65% el aforo en todas
las zonas.c

litat y por otro se tienendudas so-
bre las competencias de la Gene-
ralitat, especialmente en todo lo
que afecta a temas impositivos y
del trabajo y la seguridad social.
“Como gesto es positivo”, afir-

maba Guillem Arnedo, presiden-
te de laUnión deMúsicos, a la es-
pera también de conocer más de-
talles y cómo se desarrolla la
normativa.
Lo que sí se publicó ayer fue

una resolución de la Conselleria
de Salud de la Generalitat sobre
los aforos en actividades cultura-
les de artes escénicas ymusicales,
cine y exposiciones. Las medidas
especiales se aplican en Barcelo-
na y 15municipios de su áreame-

Los teatros de Barcelona se dejan 30,5millones
]Los teatros de Barcelona
dejaron de ingresar 30,5 mi-
llones de euros por el cierre
de salas decretado el pasado
mes demarzo por la Covid,
según datos facilitados por la
presidenta de la Asociación
de Empresas de Teatro de
Cataluña (Adetca), Isabel
Vidal, que ha calificado la
situación de “catastrófica”.

En la presentación de la gala
de inicio de temporada del
teatro catalán, Vidal añadió
que el parón teatral se ha
saldado con “850.000 espec-
tadores que no han podido ir
al teatro, más de 5.300 fun-
ciones anuladas y 510 espec-
táculos afectados”. La gala de
anoche Catalunya aixeca el
teló en el Teatro Victòria,

conducida por elMago Pop y
Sílvia Abril, fue una llamada
a los espectadores, para “ani-
marles a que vengan al teatro
porque es un lugar seguro”.
En la misma gala se concedió
el Premi Honorífic aMaria
Agustina Solé y también fue-
ron premiados el Taller d’Es-
cenografia Castells, la Sala
Planeta de Girona y Ruta 40.

MANÉ ESPINOSA

La gala Catalunya aixeca el teló celebrada anoche en el Teatre Victòria de Barcelona

N OM B R AM I E N T O

]ElministrodeCultura
JoséManuelRodríguez
UribeshanombradoaM.
DoloresJiménez-Blanco
comodirectorageneralde
BellasArtes (substituyea
RománFernández-Baca).
Jiménez-Blanco(Granada,
1959)esprofesoradeHis-
toriadelarte (ejercióen la
PompeuFabra)yvocaldel
patronatodelPrado.

Directora general
de Bellas Artes

Elsectordelassalasde
conciertos lamentaque
laúltimaresoluciónde
laGeneralitataúnles
impideabrir

El Teatro Real de
Madrid limita su aforo
al 65% tras el
escándalo en su
función del domingo
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LES RESTRICCIONS A LA CULTURA

Puja al 70% 
l’aforament als
espectacles
3 El Procicat fixa el límit màxim 

de públic en 1.000 persones

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l món de les arts es-
cèniques valora positi-
vament l’ampliació al 
70% dels aforaments 

als equipaments culturals i ci-
nes de Barcelona i 15 municipis 
de la seva àrea metropolitana, 
aprovada ahir pel Pla de Protec-
ció Civil de Catalunya (Proci-
cat). Fins ara, el límit era del 
50%, implantat arran de la pan-
dèmia. No obstant, tot i que el 
sector cultural ha aconseguit 
una cosa per la qual lluitava des 
de feia temps, el cert és que la 

nova limitació a 1.000 localitats 
de màxim en qualsevol esdeve-
niment cultural perjudica els 
llocs amb grans aforaments 
com el Liceu (2.292), l’Auditori 
(2.200) o el Palau de la Música 
(1.970). S’espera que les noves 
mesures, comunicades de ma-
nera conjunta a través dels de-
partaments d’Interior i Salut de 
la Generalitat, siguin oficials a 
partir d’avui. 

«Aquest màxim d’especta-
dors ens deixa com estàvem. Si 
no podem posar més de 1.000 
persones al Liceu ens queda-
rem a prop d’aquest 50% que ja 

33 Concert de Kiko Veneno al Fòrum, a l’agost.

JORDI COTRINA

teníem», deia Valentí Oviedo, 
director general del Gran Tea-
tre. Robert Brufau, responsable 
de l’Auditori, es va manifestar 
en la mateixa línia. Ja es va avi-
sar els abonats que seria difícil 
conservar els seients que te-
nien reservats històricament a 
la Sala 1. A la 2, amb 586 pla-
ces, ara «hi podran entrar més 
espectadors». Joan Oller, direc-

tor general del Palau de la Mú-
sica, prefereix esperar a veure 
la lletra petita del nou decret 
abans d’entrar en valoracions. 
S’ha d’esperar que es publiqui 
en el DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya), ex-
plica des del Palau. No és l’únic 
que pensa així. Isabel Vidal, 
presidenta d’Adetca, l’associa-
ció d’empreses teatrals més im-
portant de Catalunya, hi coin-
cideix. 
 
BÉ, PERÒ TARD / La mesura hauria 
beneficiat el festival Tempora-
da Alta, previst per a l’octubre, 
si s’hagués aprovat abans, a 
principis de setembre. Ara, 
amb el sistema de venda d’en-
trades dissenyat per omplir no-
més el 50% dels espais ja en 
marxa, no el canviaran. Tot i
així, Salvador Sunyer aplau-
deix la mesura. «Farà més su-
portable i sostenible la situació 
actual, sobretot per al teatre 
privat», destaca el director del 
festival. I recorda que no gaire 
lluny d’aquí les coses són més 
senzilles. «A França la gent pot 
omplir els espais al 100% sem-
pre que portin mascareta i no 
superin les 2.000 persones». 

La nova consellera de Cultu-
ra, Àngels Ponsa, ha complert 
amb l’anunci que va fer diven-
dres. Veurem si també aconse-
gueix que el Parlament declari 
la cultura com a bé essencial. H

«Aquest màxim 
d’espectadors   
ens deixa igual  
que estàvem»,  
afirmen al Liceu
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LAS RESTRICCIONES A LA CULTURA

Sube al 70% 
el aforo en los 
espectáculos
3 El Procicat fija el límite máximo 

de público en 1.000 personas

MARTA CERVERA 

BARCELONA

E
l mundo de las artes es-
cénicas valora positiva-
mente la ampliación al 
70% de los aforos en los 

equipamientos culturales y ci-
nes de Barcelona y 15 munici-
pios de su área metropolitana, 
aprobada ayer por el Plan de Pro-
tección Civil de Catalunya (Pro-
cicat). Hasta ahora, el límite era 
del 50%, implantado a raíz de la 
pandemia. Sin embargo, aun-
que el sector cultural ha conse-
guido algo por lo que llevaba 
tiempo batallando, lo cierto es 

que la nueva limitación a 1.000 
localidades de máximo en cual-
quier evento cultural perjudica 
a los lugares con grandes aforos 
como el Liceu (2.292), el Auditori 
(2.200) o el Palau de la Música 
(1.970). Se espera que las nuevas 
medidas, comunicadas de ma-
nera conjunta a través de los de-
partamentos de Interior y Salut 
de la Generalitat, sea oficial a 
partir de hoy. 

«Ese máximo de espectadores
nos deja igual que estábamos. Si 
no podemos poner a más de 
1.000 personas en el Liceu nos 
quedaremos cerca de ese 50% 

33 Concierto de Kiko Veneno en el Fòrum, en agosto.

JORDI COTRINA

que ya teníamos», lamentaba Va-
lentí Oviedo, director general 
del Gran Teatre. En la misma lí-
nea se manifestó Robert Brufau, 
responsable del Auditori. Ya se 
avisó a los abonados de que sería 
difícil conservar los asientos que 
tenían reservados históricamen-
te en la Sala 1. En la 2, con 586 
plazas, ahora « podrá entrar un 
mayor número de espectado-

res». Joan Oller, director general 
del Palau de la Música, prefiere 
esperar a ver la letra pequeña 
del nuevo decreto antes de en-
trar en valoraciones. Hay que es-
perar a su publicación en el 
DOGC (Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya), explica 
desde el Palau. No es el único 
que piensa así. Isabel Vidal, pre-
sidenta de Adetca, la mayor aso-
ciación de empresas teatrales de 
Catalunya, coincide con él. 
 
BIEN, PERO TARDE / La medida ha-
bría beneficiado al festival Tem-
porada Alta, previsto para octu-
bre, de haberse aprobado antes, 
a principios de septiembre. Aho-
ra, con el sistema de venta de en-
tradas diseñado para llenar solo 
el 50% de los espacios ya en mar-
cha, no van a cambiarlo. Aun así, 
Salvador Sunyer aplaude la me-
dida. «Hará más soportable y sos-
tenible la actual situación, sobre 
todo para el teatro privado», des-
taca el director del festival. Y re-
cuerda que no muy lejos de aquí 
las cosas son más sencillas. «En 
Francia la gente puede llenar los 
espacios al 100% siempre que lle-
ven mascarilla y no superen las 
2.000 personas». 

La nueva ‘consellera’ de Cul-
tura, Àngels Ponsa, ha cumplido 
con el anuncio hecho el viernes.  
Veremos si también consigue 
que el Parlament declare la cul-
tura como bien esencial. H

«Ese máximo de 
espectadores  nos 
deja igual que 
estábamos», se 
lamentan en el Liceu
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Els efectes del coronavirus

Era una demanda que rei-
teraven les sales privades
de teatre i de cinema des
de la sortida del confina-
ment. Si la primera res-
tricció era del 33% –pràc-
ticament només ho va po-
der aguantar el Festival
Grec, gràcies a l’aportació
municipal per compensar
la pèrdua de taquillatge–,
la del 50% encara era in-
suficient per a moltes sa-
les. Tot i això, la majoria
de la cartellera de Bar-
celona havia obert con-

fiant que la situació havia
de millorar. Després de
demostrar que #lacultu-
raéssegura, amb un com-
portament exemplar a les
sales oficials de Catalunya
durant aquests mesos,
ahir el Procicat va confir-
mar l’obertura de les sales
del país fins a un 70% de
l’aforament.

Fa uns deu dies, tant
Focus (Teatre Romea,
Condal, Goya i La Villar-
roel) com el TNC havien
remarcat en les seves res-
pectives presentacions de
temporada la necessitat
que es rebaixés la restric-

ció. D’entrada, semblava
que aquest alleujament es
produiria dilluns passat
(quinzenalment, el Proci-
cat revisa les restriccions
en funció del risc de con-
tagi a cada territori). Però
no es va produir. Aquesta
setmana, va ser la nova
consellera de Cultura, Àn-
gels Ponsa, la que dema-
nava un dret ciutadà a la
cultura, per convertir-la
en un bé essencial a Cata-
lunya. També advertia de
la necessitat de reduir la
restricció, divendres pas-
sat. No hi ha hagut cap
modificació en la situació

de contagi, però el Proci-
cat sí que ha canviat la se-
va resolució. Les autori-
tats sanitàries han dema-
nat, explícitament, que
les sales extremin les fór-
mules per evitar aglome-
racions, el factor que pot
suposar el principal risc
de contagi. 

El president del Gremi
de Cinemes de Catalunya,
Camilo Tarrazón, asse-
gurava ahir que la decisió
“és un pas en el bon camí”,
però hi afegia que s’ha de
“continuar treballant
molt”. En declaracions a
l’ACN, reflexionava sobre

com afecta la mesura al-
tres restriccions que con-
dicionen l’aforament. En
el cas del cinema, s’ha de
respectar una distància
d’un metre i mig. “Si es
respecta aquesta distàn-
cia, no arribem ni al 50%.
Això és una mica contra-
dictori”, deia.

Tarrazón ha fet una va-
loració positiva de la me-
sura que es va anunciar
ahir, “perquè demostra
que l’administració reco-
neix la feina feta”. És una
mesura “positiva” perquè
“reforça la confiança en
els espais culturals i els

acosta una mica més a la
tan necessària viabilitat
econòmica”. Tot i això,
creu que l’aforament no és
l’única restricció i que cal-
drà veure’n la lletra petita.

La mesura beneficia els
equipaments culturals de
Barcelona i quinze ciutats
més de l’àrea metropolita-
na. Abasta també Vilade-
cans, el Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Cor-
nellà de Llobregat, Sant
Just Desvern, Esplugues
de Llobregat, Sant Joan
Despí, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Montcada i Reixac,
Santa Coloma de Grame-

Un 70% d’alleujament

Lessales de teatre i cinema de Barcelona i de l’àrea metropolitana respiren per la
reducció dela restricció: ara hi podran entrar fins al 70%dels espectadors, separats

Jordi Bordes
BARCELONA

Un detall del Teatre

Lliure, al 33%, en una

funció del Festival Grec,

aquest estiu ■ MONTSE

GIRALT / TEATRE LLIURE
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net, Sant Adrià de Besòs,
Badalona, Sant Feliu de
Llobregat, Gavà i Castell-
defels. Pel que fa a Grano-
llers, les Franqueses del
Vallès i Canovelles, tot i
que s’hi mantindran les al-
tres restriccions, tindran
la possibilitat d’ampliar al
70% els aforaments d’es-
pais culturals i cinemes.

Hi haurà temps per
reampliar aforaments? El
Teatre Lliure mantindrà
les entrades al 50%. Sí que
estudien obrir l’aforament
fins al 66% a partir del 15
d’octubre. El TNC, cons-
cient d’aquesta possibili-
tat, ja va decidir posar a la
venda (i assignar locali-
tats) els mesos d’octubre i
novembre, fins al 50%. El
Liceu continua amb el 50%
perquè el Procicat, segons
fonts del teatre líric, per-
met l’ampliació de l’afora-
ment al 70% als teatres de
menys de 1.000 localitats.

És suficient
El sector va rebre amb
satisfacció aquest primer
alleujament, ahir a la tar-

da. Fent una mirada ràpi-
da a les dades d’Adetca de
la temporada 2018/19, es
pot percebre que són po-
ques les produccions que
superin el 70%. Aquella
temporada, per exemple,
La jaula de las locas, la
que més espectadors va
reunir (179.480), tenia
un 72% d’ocupació. Però
molt probablement els
percentatges variarien
molt entre el cap de set-
mana i les sessions d’en-
tre setmana. El problema
de les grans produccions
és que és imprescindible
una ocupació alta per co-
brir els sous d’un repar-
timent molt ampli. En
canvi, Hits, del Tricicle
(143.334 espectadors),
va vendre el 99% dels ti-
quets, i hauria deixat
prop de 42.000 persones
al carrer. Més preocupant
és el cas de les sales de pe-
tit format: El chico de la
última fila (100% d’ocu-
pació), Els ocells (98%) i
Cançó per tornar a casa
(90%) no podrien abraçar
tot el públic. ■

Era una de les incògnites de
la mesura del Procicat, ahir
a la tarda: per què Girona con-
tinua sota el règim del 50%
d’aforament? Pel que sembla,
la valoració del risc de contagi
a Girona és menys favorable
que a Barcelona, avui. Per ai-
xò, es manté en la mateixa si-
tuació, sense canvis. Quan es
van posar a la venda les loca-
litats, Girona n’hauria pogut
vendre fins a un 70% (perquè
el risc de contagi era menor),
però, segons comenta el di-
rector del festival,Salvador
Sunyer, aquestes setmanes la
situació de la Covid-19 a l’àrea
sanitària de Girona ha anat
empitjorant. L’explicació del
canvi de parer del Procicat es
podria deure al fet que, grà-
cies a les argumentacions
de la conselleria de Cultura,
van perfilant millor les restric-
cions i distingeixen cada cop
millor entre una activitat cul-
tural tancada i amb seients, i
d’altres que són molt més di-
fícils d’acotar.

Sigui com sigui, Sunyer
assegurava ahir a aquest mit-
jà que, de tota manera, en el
cas del Temporada Alta, ja no

hauria estat possible vendre
un 20% més de localitats,
atès que la majoria de les en-
trades ja estan assignades;
també les de les sessions do-
bles,que es van anunciar fa
molt pocs dies. Ara només
es podrien posar a la venda
les entrades que barrejarien
unes parelles amb unes al-
tres.Com al Grec –van co-
mençar venent només el
33% i, quan va arrencar el
festival, ja se’ls permetia ven-
dre fins al 50%–, no canvia-
ran el criteri. Sí que s’han
permès ser més laxos en la
programació familiar. Perquè
no els sembla prudent man-
tenir separats per una butaca
els pares d’una criatura de
quatre anys, per exemple.

El director del Temporada
Alta celebrava la decisió, im-
prescindible per a la super-
vivència de les sales privades.
També especulava que
aquest nou aforament per-
metrà que els ajuntaments
que han retallat bolos perquè
no podien compensar-los
amb la taquilla, ara es vegin
amb cor de reprogramar-los
en breu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I el Temporada Alta de Girona?
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Els efectes del coronavirus

Era una demanda que rei-
teraven les sales privades
de teatre i de cinema des
de la sortida del confina-
ment. Si la primera res-
tricció era del 33% –pràc-
ticament només ho va po-
der aguantar el Festival
Grec, gràcies a l’aportació
municipal per compensar
la pèrdua de taquillatge–,
la del 50% encara era in-
suficient per a moltes sa-
les. Tot i això, la majoria
de la cartellera de Bar-
celona havia obert con-

fiant que la situació havia
de millorar. Després de
demostrar que #lacultu-
raéssegura, amb un com-
portament exemplar a les
sales oficials de Catalunya
durant aquests mesos,
ahir el Procicat va confir-
mar l’obertura de les sales
del país fins a un 70% de
l’aforament.

Fa uns deu dies, tant
Focus (Teatre Romea,
Condal, Goya i La Villar-
roel) com el TNC havien
remarcat en les seves res-
pectives presentacions de
temporada la necessitat
que es rebaixés la restric-

ció. D’entrada, semblava
que aquest alleujament es
produiria dilluns passat
(quinzenalment, el Proci-
cat revisa les restriccions
en funció del risc de con-
tagi a cada territori). Però
no es va produir. Aquesta
setmana, va ser la nova
consellera de Cultura, Àn-
gels Ponsa, la que dema-
nava un dret ciutadà a la
cultura, per convertir-la
en un bé essencial a Cata-
lunya. També advertia de
la necessitat de reduir la
restricció, divendres pas-
sat. No hi ha hagut cap
modificació en la situació

de contagi, però el Proci-
cat sí que ha canviat la se-
va resolució. Les autori-
tats sanitàries han dema-
nat, explícitament, que
les sales extremin les fór-
mules per evitar aglome-
racions, el factor que pot
suposar el principal risc
de contagi. 

El president del Gremi
de Cinemes de Catalunya,
Camilo Tarrazón, asse-
gurava ahir que la decisió
“és un pas en el bon camí”,
però hi afegia que s’ha de
“continuar treballant
molt”. En declaracions a
l’ACN, reflexionava sobre

com afecta la mesura al-
tres restriccions que con-
dicionen l’aforament. En
el cas del cinema, s’ha de
respectar una distància
d’un metre i mig. “Si es
respecta aquesta distàn-
cia, no arribem ni al 50%.
Això és una mica contra-
dictori”, deia.

Tarrazón ha fet una va-
loració positiva de la me-
sura que es va anunciar
ahir, “perquè demostra
que l’administració reco-
neix la feina feta”. És una
mesura “positiva” perquè
“reforça la confiança en
els espais culturals i els

acosta una mica més a la
tan necessària viabilitat
econòmica”. Tot i això,
creu que l’aforament no és
l’única restricció i que cal-
drà veure’n la lletra petita.

La mesura beneficia els
equipaments culturals de
Barcelona i quinze ciutats
més de l’àrea metropolita-
na. Abasta també Vilade-
cans, el Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Cor-
nellà de Llobregat, Sant
Just Desvern, Esplugues
de Llobregat, Sant Joan
Despí, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Montcada i Reixac,
Santa Coloma de Grame-

Un 70% d’alleujament

Lessales de teatre i cinema de Barcelona i de l’àrea metropolitana respiren per la
reducció dela restricció: ara hi podran entrar fins al 70%dels espectadors, separats

Jordi Bordes
BARCELONA

Un detall del Teatre

Lliure, al 33%, en una

funció del Festival Grec,

aquest estiu ■ MONTSE

GIRALT / TEATRE LLIURE
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net, Sant Adrià de Besòs,
Badalona, Sant Feliu de
Llobregat, Gavà i Castell-
defels. Pel que fa a Grano-
llers, les Franqueses del
Vallès i Canovelles, tot i
que s’hi mantindran les al-
tres restriccions, tindran
la possibilitat d’ampliar al
70% els aforaments d’es-
pais culturals i cinemes.

Hi haurà temps per
reampliar aforaments? El
Teatre Lliure mantindrà
les entrades al 50%. Sí que
estudien obrir l’aforament
fins al 66% a partir del 15
d’octubre. El TNC, cons-
cient d’aquesta possibili-
tat, ja va decidir posar a la
venda (i assignar locali-
tats) els mesos d’octubre i
novembre, fins al 50%. El
Liceu continua amb el 50%
perquè el Procicat, segons
fonts del teatre líric, per-
met l’ampliació de l’afora-
ment al 70% als teatres de
menys de 1.000 localitats.

És suficient
El sector va rebre amb
satisfacció aquest primer
alleujament, ahir a la tar-

da. Fent una mirada ràpi-
da a les dades d’Adetca de
la temporada 2018/19, es
pot percebre que són po-
ques les produccions que
superin el 70%. Aquella
temporada, per exemple,
La jaula de las locas, la
que més espectadors va
reunir (179.480), tenia
un 72% d’ocupació. Però
molt probablement els
percentatges variarien
molt entre el cap de set-
mana i les sessions d’en-
tre setmana. El problema
de les grans produccions
és que és imprescindible
una ocupació alta per co-
brir els sous d’un repar-
timent molt ampli. En
canvi, Hits, del Tricicle
(143.334 espectadors),
va vendre el 99% dels ti-
quets, i hauria deixat
prop de 42.000 persones
al carrer. Més preocupant
és el cas de les sales de pe-
tit format: El chico de la
última fila (100% d’ocu-
pació), Els ocells (98%) i
Cançó per tornar a casa
(90%) no podrien abraçar
tot el públic. ■

Era una de les incògnites de
la mesura del Procicat, ahir
a la tarda: per què Girona con-
tinua sota el règim del 50%
d’aforament? Pel que sembla,
la valoració del risc de contagi
a Girona és menys favorable
que a Barcelona, avui. Per ai-
xò, es manté en la mateixa si-
tuació, sense canvis. Quan es
van posar a la venda les loca-
litats, Girona n’hauria pogut
vendre fins a un 70% (perquè
el risc de contagi era menor),
però, segons comenta el di-
rector del festival, Salvador
Sunyer, aquestes setmanes la
situació de la Covid-19 a l’àrea
sanitària de Girona ha anat
empitjorant. L’explicació del
canvi de parer del Procicat es
podria deure al fet que, grà-
cies a les argumentacions
de la conselleria de Cultura,
van perfilant millor les restric-
cions i distingeixen cada cop
millor entre una activitat cul-
tural tancada i amb seients, i
d’altres que són molt més di-
fícils d’acotar.

Sigui com sigui, Sunyer
assegurava ahir a aquest mit-
jà que, de tota manera, en el
cas del Temporada Alta, ja no

hauria estat possible vendre
un 20% més de localitats,
atès que la majoria de les en-
trades ja estan assignades;
també les de les sessions do-
bles, que es van anunciar fa
molt pocs dies. Ara només
es podrien posar a la venda
les entrades que barrejarien
unes parelles amb unes al-
tres. Com al Grec –van co-
mençar venent només el
33% i, quan va arrencar el
festival, ja se’ls permetia ven-
dre fins al 50%–, no canvia-
ran el criteri. Sí que s’han
permès ser més laxos en la
programació familiar. Perquè
no els sembla prudent man-
tenir separats per una butaca
els pares d’una criatura de
quatre anys, per exemple.

El director del Temporada
Alta celebrava la decisió, im-
prescindible per a la super-
vivència de les sales privades.
També especulava que
aquest nou aforament per-
metrà que els ajuntaments
que han retallat bolos perquè
no podien compensar-los
amb la taquilla, ara es vegin
amb cor de reprogramar-los
en breu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I el Temporada Alta de Girona?

En el desè aniversari del
Teatre Akadèmia, i davant
l’amenaça d’una ruïna a
les taquilles, la sala redo-
bla l’aposta, ampliant l’es-
pai per al públic (de 70 a
100 localitats) i preveu mi-
llores en il·luminació i au-
diovisuals per a les noves
produccions. Segons el di-
rector artístic, Guido Tor-
lonia (que ha renovat el
càrrec per tres anys més),
la temporada rescata
aquelles produccions que
no es van poder veure per
l’anul·lació de la tempora-
da en el període de confi-
nament. Com ja és habi-
tual, l’Akadèmia congrega
noms reconeguts: Mario
Gas, Imma Colomer, Àlex
Casanovas, Montse Gua-
llar, al costat de joves ta-
lents (des del Winnipeg,
que demà, dimecres, enge-
ga la temporada fins a Se-
bastià Portell o Moreno
Bernardi) en una progra-
mació que alterna textos

clàssics amb posades en
escena contemporànies.

L’Akadèmia, que té el
suport de la Fundació
Nando i Elsa Peretti, ha
decidit donar un vot més a
la llibertat, a no deixar-se
vèncer per la por i ampliar
l’espai per a espectadors.
Introduir grades laterals,
de fet, ja ho va provar Mer-
cè Managuerra en una de
les seves darreres apostes.
Ara hi tornen, però do-
nant-li un to de mitja fer-
radura, com un teatre ro-
mà. Torlonia admet que la
disponibilitat dificultarà
l’escenografia però supo-
sarà un repte i un estímul
per a les direccions de ca-
da producció.

Winnipeg és la primera
obra que es representa
partir de dimecres. La Jar-
ra Azul torna a fer una dra-
matúrgia, Niños de More-
lia, sobre els nens republi-
cans que van exiliar-se a
Mèxic fugint de la Guerra
Civil, ara sota la direcció
de Norbert Martínez.
L’obra s’hauria d’haver es-

trenat al Grec. Del curs
passat, també es recupera
Per un sí o per un no, que
va quedar aturada pel tan-
cament dels teatres al
març. Mario Gas, amb
Àlex Casanovas, Montse
Guallar i Xavier Ripoll,
presenta L’home de la flor
a la boca. Una obra mítica
en què intercalen corres-
pondència de Luigi Piran-
dello amb la seva estima-
da. Moreno Bernardi recu-
pera les dues mirades so-
bre La nit just abans dels
boscos, de Koltès (La nit i
Radionit) que ja s’havien
de fer el curs passat, i diri-

girà un text de Stefano
Massini, Bianco, una in-
dagació sobre el patiment
de Van Gogh en un hospi-
tal psiquiàtric.

Lina Lambert, amb
Lurdes Barba i Imma Colo-
mer repesquen un trio de
monòlegs de dones madu-
res d’Allan Bennet: Tal-
king Heads. I Torlonia
s’atrevirà amb La Venus
de les pells (Venus in Fur)
una peça que ensenya les
interioritats del teatre en
un càsting altament im-
probable. Torlonia adme-
tia ahir que estava, preci-
sament, en el paper de
triar l’actriu jove.

L’Akadèmia presentarà
11 peces diferents, 6 pro-
duccions seves. Les com-
panyies convidades re-
bran una compensació per
esborrar el dèficit del sos-
tre d’aforament. Cobra-
ran com si es pogués fer el
100% d’ocupació. Ho de-
ien ahir al matí abans que
el Procicat passés del 50 al
70% l’aforament per als
teatres. ■

La sala renovarà material tècnic en un curs que
recupera les obres suspeses a causa de la Covid-19

J.B.
BARCELONA

L’Akadèmia creix
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

la xifra

6
produccions assumeix la sa-
la amb cinc espectacles més
que els compensarà la pèrdua
d’ingrés de taquilla per la re-
ducció d’aforament.

Un detall de ‘Winnipeg’, el muntatge que obre temporada, demà dimecres, a l’Akadèmia ■ CRISTINA RASO/T.AKADÈMIA
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TV3 emet
«Catalunya aixeca
el teló»
TV3 emetrà la gala «Cata-
lunya aixeca el teló 2020»,
un acte que tradicionalment
obre la temporada teatral a
tot el país. Aquesta edició, la
dinovena, la presentaran Síl-

via Abril i Antonio Díaz, «El
Mago Pop», des del Teatre
Victòria de Barcelona, i està
marcada per la crisi de la
Covid-19, que ha afectat de
ple l’activitat teatral i les acti-
vitats culturals amb públic. 

Estreno de
«Masterchef
Celebrity express»
A partir de hoy, cada martes
de 20.30 a 21.00, Bibiana Fe-
nández y Anabel Alonso se
pondrán al frente en La 1 del
previo «MasterChef Ex-
press». Las ex aspirantes de

la segunda edición del pro-
grama nos desvelarán con
mucho sentido del humor e
ingenio, las imágenes exclu-
sivas que se verán a las
22:00, al tiempo que adelan-
tarán lo mejor del programa.
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La gala Catalunya aixeca el te-
ló, que obre la temporada tea-
tral, s’emetrà avui en directe
per TV3 (22 h). La 19a edició
de la gala serà presentada per
Sílvia Abril i Antonio Díaz, El
Mago Pop, des del Teatre Vic-
tòria, amb el lema Omplim els
teatres, per reivindicar que la
cultura és segura. ■ X.C.

La gala ‘Catalunya
aixeca el teló’,
avui a TV3

ARTS ESCÈNIQUES
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La gala Catalunya aixeca el te-
ló, que obre la temporada tea-
tral, s’emetrà avui en directe
per TV3 (22 h). La 19a edició
de la gala serà presentada per
Sílvia Abril i Antonio Díaz, El
Mago Pop, des del Teatre Vic-
tòria, amb el lema Omplim els
teatres, per reivindicar que la
cultura és segura. ■ X.C.

La gala ‘Catalunya
aixeca el teló’,
avui a TV3

ARTS ESCÈNIQUES

37 / 161



22/09/20Segre
Lérida

Pr: Diaria
Tirada: 9.660
Dif: 7.686

Pagina: 39
Secc: COMUNICACIÓN    Valor: 221,72 €    Area (cm2): 42,7    Ocupac: 4,8 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 67000

C
od: 134549886

La gala que obre 
la temporada 
teatral, a TV3

ESCENES

TV3 obre la franja nocturna 
amb la gala Catalunya ai-
xeca el teló 2020, l’acte que 
tradicionalment inaugura 
la temporada teatral. Serà 
presentada per Sílvia Abril i 
Antonio Díaz, El Mago Pop, 
al teatre Victòria de Barce-
lona, i condicionada per la 
pandèmia, que ha afectat les 
activitats culturals amb pú-
blic. Per aquesta raó, el lema 
és “Omplim els teatres”, que 
reivindica que la cultura és 
segura, amb la voluntat que 
el sector es retrobi amb els 
espectadors amb totes les 
mesures sanitàries.
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PROGRaMa: 22.05 H.

CatalUnya aiXeCa el teló

TV3 ofereix en directe aquesta gala

que marca el punt de partida de la

temporada teatral i les arts

escèniques. Presentada per l'actiu

infantil Nonna Cardoner, l'edició

d'aquest any està pensada per a tots

els públics.
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PeliCUla: 22.00 H.

eSPlendOR en la HieRBa

EE.UU 1961. Dir.: Elia Kazan. Int.: Natalie

Wood, Warren Beatty, Pat Hingle.

Bud y Deanie son dos jóvenes

enamorados que viven en la ciudad

de Kansas de 1925. Bud desea

casarse, pero su padre le pide que

antes estudie una carrera. 

SeRie: 22.30 H.

el ilUSiOniSta

El FBI tiene un nuevo truco bajo la

manga. Cuando su carrera se ve

arruinada por un escándalo, el mago

superestrella Cameron Black sólo

tiene un lugar al que acudir para

practicar su arte del engaño, la

influencia y la ilusión: el FBI. 
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las sugerencias

MASTERCHEF CELEBRITY CATALUNYA AIXECA... SAMANTA Y LA VIDA... BARCELONA 2050EL HORMIGUERO 3.0

Carlos Latre visita 
el programa

Nueva temporada 
teatral en Catalunya

Samanta con  
Irene Villa

Una Barcelona 
sostenible

Entrevista  
a Albert Rivera

22.00 TVE-1
En la primera prueba, los con-

cursantes aprenden la tradicional 

técnica gastronómica del embu-

chado, para después trabajar por 

parejas en un plato con el embuti-

do. Además, cuentan con la visita 

de Carlos Latre.

22.05 TV-3
Emisión de la gala Catalunya aixe-

ca el teló, en la que se da a cono-

cer la programación de los teatros 

de Catalunya y que da el pistoleta-

zo de salida a la nueva temporada. 

El Mago Pop i Sílvia Abril presen-

tan la gala.

22.50 CUATRO
La vida de Irene Villa ha estado 

marcada por el atentado que su-

frió con tan sólo 12 años. En el 

programa de hoy, la joven recorre 

con Samanta algunos de los mo-

mentos más importantes de su 

vida.

23.20 TV-3
El documental reflexiona sobre 

cuáles deberían ser las líneas 

maestras de cualquier proyecto 

que pretenda abordar el desarro-

llo de la ciudad en el entorno de 

la sociedad digital y en el contexto 

de emergencia climática.

21.45 ANTENA 3
El programa recibe la visita del ex 

líder de Ciudadanos Albert Rivera 

que presenta Un ciudadano libre, 

su nuevo libro que ha salido a la 

venta hoy. Retirado de la política 

desde hace casi un año, este libro 

ha generado mucha expectación.
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els suggeriments

MASTERCHEF CELEBRITY CATALUNYA AIXECA... SAMANTA Y LA VIDA... BARCELONA 2050EL HORMIGUERO 3.0

Carlos Latre visita 
el programa

Nova temporada 
teatral a Catalunya

Samanta amb  
Irene Villa

Una Barcelona 
sostenible

Entrevista  
a Albert Rivera

22.00 TVE-1
En la primera prova, els concur-

sants aprenen la tradicional tècnica 

gastronòmica de l’embotit, per des-

prés treballar per parelles en un plat 

amb l’embotit, prèviament elaborat, 

com a protagonista. A més, comp-

ten amb la visita de Carlos Latre.

22.05 TV-3
Emissió de la gala Catalunya Ai-

xeca el Teló, en què es dona a co-

nèixer la programació dels teatres 

de Catalunya i que dona el tret de 

sortida a la nova temporada. El 

Mago Pop i Sílvia Abril presenten 

la gala.

22.50 CUATRO
La vida d’Irene Villa ha estat mar-

cada per l’atemptat que va patir 

amb només 12 anys. En el progra-

ma d’avui, la jove recorre amb Sa-

manta alguns dels moments més 

importants de la seva vida, amb 

multitud de sorpreses.

23.20 TV-3
Aquest documental reflexiona so-

bre quines haurien de ser les línies 

mestres de qualsevol projecte que 

pretengui abordar el desenvolu-

pament de la ciutat en l’entorn de 

la societat digital i en el context 

d’emergència climàtica.

21.45 ANTENA 3
El programa rep la visita de l’exlí-

der de Ciutadans i exdiputat Albert 

Rivera que presenta Un ciudadano 

libre, el seu nou llibre que ha sortit 

a la venda avui. Retirat de la política 

des de fa gairebé un any, aquest lli-

bre ha generat molta expectació.
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L’ARA RECOMANA

TV3 22.05

‘Catalunya aixeca el teló’ 
 

Sílvia Abril i Antonio Díaz presenten, des del Teatre Victòria 
de Barcelona, l’acte que dona el tret de sortida a la tempora-
da teatral a Catalunya. En aquesta ocasió ho farà en unes cir-
cumstàncies especialment difícils per al sector de les arts es-
cèniques, a causa de la pandèmia de covid-19. Sota el lema 
Omplim els teatres, la gala reivindicarà que la cultura és se-
gura i oferirà als espectadors una mostra del que podran veu-
re durant els pròxims mesos per animar-los a anar al teatre. 

LA 1 22.00

‘MasterChef Celebrity’ 
 

En la primera prova d’avui, els concursants hauran de prepa-
rar un embotit que, després, els servirà per al plat que hau-
ran de cuinar. Tot seguit, visitaran un autocine de Madrid, on 
se’ls demanarà que preparin dos menús americans per em-
portar per a 120 comensals. Els membres de l’equip que se’n 
surti pitjor es jugaran l’eliminació en l’última prova de la nit, 
que consistirà en perfeccionar una sèrie de plats inacabats o 
mal elaborats, sota la mirada del xef Francis Paniego. 
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TELECINCO 22.15ANTENA 3 22.45

‘Mujer’ 
 

La sèrie turca arriba al 21è capítol, en què la Bahar perdrà la 
confiança en tothom després de descobrir un gran secret 
que afecta la Sirin. Mentrestant, nota com la malaltia que pa-
teix li provoca un dolor cada vegada més intens i amenaça 
amb deixar-li seqüeles importants. Per la seva banda, la Pi-
ril, l’esposa del Sarp, comença a moure fils per tornar amb ell 
als Estats Units, després d’haver descobert l’existència de 
la Bahar i dels seus dos fills. 

LA 2 22.00

✰✰✰✰  
‘Esplendor en la hierba’ 

Director: Elia Kazan / Actors: Natalie Wood, Warren 

Beatty, Pat Hingle, Audrey Christie, Barbara Loden 

 
EUA, 1961. El Bud i la Deanie estan enamorats i volen casar-se, 
però les famílies s’oposen a la seva relació. Finalment, el Bud 
cedeix a les pressions del seu pare i abandona la Deanie per 
anar a la universitat. Arran d’això ella cau en una profunda 
depressió i és internada en un psiquiàtric.  

✰✰✰  
‘Fast & furious 5’ 

Director: Justin Lin / Actors: Vin Diesel, Paul Walker, 

Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson 

 
EUA, 2011. El Brian i la Mia han aconseguit treure el Dom de 
la presó, però ara tots tres estan acorralats a Rio de Janeiro. 
L’única opció que tenen per no perdre la llibertat és enfron-
tar-se a l’empresari corrupte que els vol veure morts. Aviat 
s’adonaran, però, que ell no és l’únic que els va al darrere. 
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La directora Sílvia Munt
lamenta que “és penós”
que les produccions tea-
trals hagin d’alertar de la
deserció d’alguns ajunta-
ments a la seva programa-
ció professional. Com que
l’aforament és del 50%, de-
manen que facin dos pas-
sis pel mateix preu o que
retallin el cost del caixet
un 50%. Són demandes
que venen imposades als
programadors des de la re-
gidoria o l’alcaldia de torn,
aclareixen. I són minoria,
però la productora Bitò ha
decidit no acceptar aques-
tes condicions per respec-
te laboral als artistes.

En l’ecosistema teatral
català, les gires a Catalu-
nya són el puntal per ren-
dibilitzar les produccions.
Perquè poques vegades
l’explotació a Barcelona
aconsegueix cobrir la in-
versió. La Cubana, histò-
ricament, sempre feia gira
per les comarques del país
abans d’establir-se a Bar-
celona per tal de disposar
d’un coixí de seguretat per
no patir durant l’explota-
ció llarga a la ciutat.

Alfred Fort (exgerent
del TNC i ara gestor cultu-
ral a l’entorn del circ) feia
a Twitter la mateixa de-
núncia que Domènech.
Igual que Bitò, no va voler
posar-hi noms, però ad-
vertia que són d’equipa-
ments “importants, on el

sector acostuma a dir que
hi ha tanta tradició tea-
tral”. Arran de la demanda
que li han fet aquests tea-
tres municipals, Fort es
preguntava: “Quant s’ha
rebaixat el sou el gerent o
el regidor de Cultura? De
què es creuen que viuen
els artistes?”

La producció a Barcelo-
na tampoc viu el millor
moment. Dimarts passat,
el productor d’Anexa, To-
ni Albaladejo, en un debat
organitzat per Entreacte i
la plataforma de crítics
Recomana, advertia que
l’arrencada al 50% d’ocu-
pació estava resultant ter-
rible, perquè les recapta-
cions eren “irrisòries” al
Poliorama. Si obren –ara
els és més car perquè les
demandes sanitàries su-
posen un sobrecost–, és
perquè tenen “l’esperança
que tot s’anirà arreglant”.
“Ara perdo menys diners
tenint-lo tancat que no pas
obert”, hi afegia. El vice-
president d’Adetca aclaria
quin és el repte de les sales:
“Vull el 2% del pressupost
de la Generalitat per a la
cultura i les ajudes, però el
que necessito és el públic.”
La fórmula, segons Alba-
ladejo, és donar bona qua-
litat. Però, atesa la falta de
sales de mitjà format, les
productores han d’acor-
dar temporades més cur-
tes per poder incloure tan-
tes produccions com sigui
possible en la cartellera
de Barcelona. Una rigide-

sa en el calendari que per-
judica quan una obra tro-
ba el públic i ha de marxar.

Quatre exemples de Bitò
Dijous passat, Josep Do-
mènech, de Bitò, feia la
primera presentació en
tres dècades a Barcelona
de les obres que aniran de
bolos per Catalunya i l’Es-
tat espanyol. Ho feia per
compensar les rodes de
premsa de la temporada
que no es faran. I és que
obres com Eva contra Eva
i Els Brugarol faran la gira
abans de fer temporada a
Barcelona. La productora
sap que patirà un altre cop
per superar el tràngol de la
crisi (una més), però està
entossudida a fer gires per
donar el màxim de feina

als artistes. L’aturada ha
deixat del tot desarmats
un bon grapat de membres
del col·lectiu. Per Bitò,
els consistoris “haurien de
fer l’esforç” de seguir con-
tractant per no rebentar el
fràgil equilibri actual.

Eva contra Eva, com ja
va dir aquest diari fa uns

dies, haurà d’esperar per
fer temporada a Barcelo-
na (fins al setembre del
2021, al Goya). Dirigida
per Sílvia Munt, amb dra-
matúrgia de Pau Miró,
Nausicaa Bonnín i Emma
Vilarasau fan un tour de
force entre dues genera-
cions d’actrius que deba-
ten sobre el que són i el
que volen ser a escena i a
la vida real. I sobre com
l’edat afecta la carrera
de manera molt més per-
versa en el cas de les ac-
trius que en el dels actors.
En aquest conflicte, tam-
bé hi intervenen la repre-
sentant (Marissa Josa), el
director (Eduard Farelo) i
el crític (Andreu Benito).
Divendres vinent fan un
bolo a Badalona; diumen-

ge, a Viladecans, i també
es veurà al Temporada Al-
ta. L’obra parteix del film
de Joseph L. Mankiewicz
All about Eve, i ve a ser
una altra excusa per par-
lar del teatre des de les
fustes com ja va fer Vilara-
sau a Infàmia.

Ramon Madaula va fer
de l’anècdota familiar tota
una obra còmica i lúcida.
Els Brugarol (premi Re-
cull 2020) arrenca del con-
flicte quan una filla plan-
teja a un pare progressista
canviar l’ordre dels cog-
noms i posar al davant el
de la mare. Madaula és
aquest pare (a la vida real
i en la ficció), que racional-
ment ho aprova, però que
no es pot resistir a conside-
rar que la filla perdrà unes

Jordi Bordes
BARCELONA

Les companyies teatrals
en gira alerten que els
ajuntaments els demanen
una reducció a la meitat
del caixet o fer dues
funcions al mateix preu

‘La dona del 600’ completa la gira amb
set funcions fins al novembre. A la foto,
els actors Pep Planas i Rosa Vila (Àngels
Gonyalons, d’esquena) ■ FELIPE MENA

‘ElsBrugarol’ i
‘Eva contra Eva’
hauran
d’esperar per
fer temporada
a Barcelona

Les estretors del teatre comercial, davant les conseqüències de la Covid-19
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arrels. L’obra es veurà a
Barcelona la temporada
vinent, però falta saber-ne
les dates i que se’n faci pú-
blica la sala. Té més de 30
actuacions tancades a Ca-
talunya només fins al 2 de
maig. L’obra la dirigeix
Mònica Bofill, que viu un
inici de carrera amb
aquest teatre costumista
de Madaula. El patetisme
dels personatges, fet des
de la versemblança, provo-
ca el riure i alhora la refle-
xió amarga a l’espectador.
Bofill la defineix com “una
comèdia àcida que fa refle-
xionar”. Ramon Madaula
interpreta el paper del pa-
re, mentre que Estel Solé i
Júlia Truyol alternaran el
paper de filla. En el conflic-
te, hi apareix el rol del gen-

dre, que interpreta Jaume
Madaula. La dona del 600
(estrenada abans de la
pandèmia) tancarà els úl-
tims set bolos de la gira
pendents (alguns s’han
desdit de les condicions tot
i haver signat contractes).
Pep Planas lamentava que
ja s’acabés un circuit que
ha deixat molta gent fora i
que tan bones sensacions
deixa als que la veuen.

Las cosas que sé que
son verdad, interpretada
per Verónica Forqué (re-
cent Max a la millor actriu
per aquest paper), és una
coproducció de Bitò amb
Octubre Producciones i
Teatros del Canal (Ma-
drid) i serà a Barcelona
presumiblement dins del
Grec 2021. ■
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La directora Sílvia Munt
lamenta que “és penós”
que les produccions tea-
trals hagin d’alertar de la
deserció d’alguns ajunta-
ments a la seva programa-
ció professional. Com que
l’aforament és del 50%, de-
manen que facin dos pas-
sis pel mateix preu o que
retallin el cost del caixet
un 50%. Són demandes
que venen imposades als
programadors des de la re-
gidoria o l’alcaldia de torn,
aclareixen. I són minoria,
però la productora Bitò ha
decidit no acceptar aques-
tes condicions per respec-
te laboral als artistes.

En l’ecosistema teatral
català, les gires a Catalu-
nya són el puntal per ren-
dibilitzar les produccions.
Perquè poques vegades
l’explotació a Barcelona
aconsegueix cobrir la in-
versió. La Cubana, histò-
ricament, sempre feia gira
per les comarques del país
abans d’establir-se a Bar-
celona per tal de disposar
d’un coixí de seguretat per
no patir durant l’explota-
ció llarga a la ciutat.

Alfred Fort (exgerent
del TNC i ara gestor cultu-
ral a l’entorn del circ) feia
a Twitter la mateixa de-
núncia que Domènech.
Igual que Bitò, no va voler
posar-hi noms, però ad-
vertia que són d’equipa-
ments “importants, on el

sector acostuma a dir que
hi ha tanta tradició tea-
tral”. Arran de la demanda
que li han fet aquests tea-
tres municipals, Fort es
preguntava: “Quant s’ha
rebaixat el sou el gerent o
el regidor de Cultura? De
què es creuen que viuen
els artistes?”

La producció a Barcelo-
na tampoc viu el millor
moment. Dimarts passat,
el productor d’Anexa, To-
ni Albaladejo, en un debat
organitzat per Entreacte i
la plataforma de crítics
Recomana, advertia que
l’arrencada al 50% d’ocu-
pació estava resultant ter-
rible, perquè les recapta-
cions eren “irrisòries” al
Poliorama. Si obren –ara
els és més car perquè les
demandes sanitàries su-
posen un sobrecost–, és
perquè tenen “l’esperança
que tot s’anirà arreglant”.
“Ara perdo menys diners
tenint-lo tancat que no pas
obert”, hi afegia. El vice-
president d’Adetca aclaria
quin és el reptede les sales:
“Vull el 2% del pressupost
de la Generalitat per a la
cultura i les ajudes, però el
que necessito és el públic.”
La fórmula, segons Alba-
ladejo, és donar bona qua-
litat. Però, atesa la falta de
sales de mitjà format, les
productores han d’acor-
dar temporades més cur-
tes per poder incloure tan-
tes produccions com sigui
possible en la cartellera
de Barcelona. Una rigide-

sa en el calendari que per-
judica quan una obra tro-
ba el públic i ha de marxar.

Quatre exemples de Bitò
Dijous passat, Josep Do-
mènech, de Bitò, feia la
primera presentació en
tres dècades a Barcelona
de les obres que aniran de
bolos per Catalunya i l’Es-
tat espanyol. Ho feia per
compensar les rodes de
premsa de la temporada
que no es faran. I és que
obres com Eva contra Eva
i Els Brugarol faran la gira
abans de fer temporada a
Barcelona. La productora
sap que patirà un altre cop
per superar el tràngol de la
crisi (una més), però està
entossudida a fer gires per
donar el màxim de feina

als artistes. L’aturada ha
deixat del tot desarmats
un bon grapat de membres
del col·lectiu. Per Bitò,
els consistoris “haurien de
fer l’esforç” de seguir con-
tractant per no rebentar el
fràgil equilibri actual.

Eva contra Eva, com ja
va dir aquest diari fa uns

dies, haurà d’esperar per
fer temporada a Barcelo-
na (fins al setembre del
2021, al Goya). Dirigida
per Sílvia Munt, amb dra-
matúrgia de Pau Miró,
Nausicaa Bonnín i Emma
Vilarasau fan un tour de
force entre dues genera-
cions d’actrius que deba-
ten sobre el que són i el
que volen ser a escena i a
la vida real. I sobre com
l’edat afecta la carrera
de manera molt més per-
versa en el cas de les ac-
trius que en el dels actors.
En aquest conflicte, tam-
bé hi intervenen la repre-
sentant (Marissa Josa), el
director (Eduard Farelo) i
el crític (Andreu Benito).
Divendres vinent fan un
bolo a Badalona; diumen-

ge, a Viladecans, i també
es veurà al Temporada Al-
ta. L’obra parteix del film
de Joseph L. Mankiewicz
All about Eve, i ve a ser
una altra excusa per par-
lar del teatre des de les
fustes com ja va fer Vilara-
sau a Infàmia.

Ramon Madaula va fer
de l’anècdota familiar tota
una obra còmica i lúcida.
Els Brugarol (premi Re-
cull 2020) arrenca del con-
flicte quan una filla plan-
teja a un pare progressista
canviar l’ordre dels cog-
noms i posar al davant el
de la mare. Madaula és
aquest pare (a la vida real
i en la ficció), que racional-
ment ho aprova, però que
no es pot resistir a conside-
rar que la filla perdrà unes

Jordi Bordes
BARCELONA

Les companyies teatrals
en gira alerten que els
ajuntaments els demanen
una reducció a la meitat
del caixet o fer dues
funcions al mateix preu

‘La dona del 600’ completa la gira amb
set funcions fins al novembre. A la foto,
els actors Pep Planas i Rosa Vila (Àngels
Gonyalons, d’esquena) ■ FELIPE MENA

‘Els Brugarol’ i
‘Eva contra Eva’
hauran
d’esperar per
fer temporada
a Barcelona

Les estretors del teatre comercial, davant les conseqüències de la Covid-19
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arrels. L’obra es veurà a
Barcelona la temporada
vinent, però falta saber-ne
les dates i que se’n faci pú-
blica la sala. Té més de 30
actuacions tancades a Ca-
talunya només fins al 2 de
maig. L’obra la dirigeix
Mònica Bofill, que viu un
inici de carrera amb
aquest teatre costumista
de Madaula. El patetisme
dels personatges, fet des
de la versemblança, provo-
ca el riure i alhora la refle-
xió amarga a l’espectador.
Bofill la defineix com “una
comèdia àcida que fa refle-
xionar”. Ramon Madaula
interpreta el paper del pa-
re, mentre que Estel Solé i
Júlia Truyol alternaran el
paper de filla. En el conflic-
te, hi apareix el rol del gen-

dre, que interpreta Jaume
Madaula. La dona del 600
(estrenada abans de la
pandèmia) tancarà els úl-
tims set bolos de la gira
pendents (alguns s’han
desdit de les condicions tot
i haver signat contractes).
Pep Planas lamentava que
ja s’acabés un circuit que
ha deixat molta gent fora i
que tan bones sensacions
deixa als que la veuen.

Las cosas que sé que
son verdad, interpretada
per Verónica Forqué (re-
cent Max a la millor actriu
per aquest paper), és una
coproducció de Bitò amb
Octubre Producciones i
Teatros del Canal (Ma-
drid) i serà a Barcelona
presumiblement dins del
Grec 2021. ■
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JOE PSALMIST 3 CANTANT I TECLISTA

Fa 15 anys que el nigerià 
Joe Psalmist viu a Ca -
talunya i és el prototip 
d’obrer invisible de la 
música. A més de ser el
cantant del grup Alma 
Afrobeat i dirigir un cor 
africà de gòspel, lidera 
un trio amb el avtuava 
en hotels, restaurants, 
bars, bodes i fins i tot 
 esglésies, on alguns diu-
menges oferia dues ac-
tuacions en trobades de 
la comunitat nigeriana.  
 Aquest estiu només 
ha pogut salvar les ac-
tuacions en un hotel de 
la Costa Brava; els altres 
dos els ha perdut. Vista 
la situació i sense suport 
econòmic familiar, no 
ha tingut més remei que 

entrar a treballar de re-
partidor d’Amazon.  

«Ara treballo nou o 
deu hores al dia cinc dies 
a la setmana», explica.
Reparteix uns 150 pa-
quets per jornada. No té 
pausa per menjar. «Hi ha 
dies que treballo fins a 
les 18.30 de la tarda, con-
dueixo dues hores fins  
a Pals, actuo a l’hotel 
fins a les dotze, con-
dueixo dues hores més 

«Ara reparteixo paquets 
durant deu hores al dia»

de tornada, me’n vaig a 
dormir a les dues de la 
matinada i l’endemà tor-
no a repartir», explica.  

Un cap de setmana va
empalmar tres jornades a 
Amazon i dues nits a l’ho-
tel de Pals. Encara li fan 
mal els ossos quan ho re-
corda entre rialles. 

 
EL COR DE GÒSPEL / Com 
que és Amazon qui tria 
els seus dies lliures, so-
vint li toca treballar diu-
menge, de manera que 
ha hagut de renunciar a
molts oficis per a l’esglé-
sia de la seva comunitat. 
Les gires internacionals 
amb el cor de gòspel 
també han quedat apar-
cades, per descomptat.  

El cantant ha 
salvat  alguna 
actuació, però 
no les gires amb 
el cor de gòspel

Mals temps per als escenaris
LLL

 Tot i així, el Joe 
es considera afortunat: 
«He tingut més opor -
tunitats que molts altres 
músics que conec i 
que no han pogut tocar 
cap dia des de fa sis 
 mesos». De fet, el seu 
trio ha quedat reduït a 
duo perquè el bateria 
ha entrat a treballar en 
una fàbrica. Un altre 
músic desaparegut amb
la pandèmia. 

 
ECONOMIA SUBMERGIDA / En 
l’economia submergida 
de la música feta a Es -
panya, paradís dels di-
ners en negre i l’absèn-
cia de contractes, hi ha 
molts casos similars al 
de Joe Psalmist. Especial-
ment entre músics mi-
grants i sense papers.
Són milers i milers de 
tre balladors invisibles 
per al sistema, sense 
drets  laborals malgrat 
haver treballat a preu fet 
durant anys. NANDO CRUZ

33 Joe Psalmist, en servei de repartiment.

MARC VILA

L’aforament en sales i 
teatres pujarà fins al 70%
3 La consellera de Cultura anuncia un acord per a Catalunya

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L
a consellera de Cultura 
de la Generalitat, Àngels 
Ponsa, va anunciar ahir 
que ja hi ha un acord 

perquè els espais escènics i musi-
cals incrementin l’aforament 
permès al 66%-70% de la seva ca-
pacitat després de la reducció al 
50% a causa de la pandèmia. Està 
previst que dilluns s’acabin de 
tancar els últims tràmits amb  
els departaments de Salut i Inte-
rior, també implicats en aquesta 
qüestió. Ho va explicar en decla-
racions als mitjans després de la 
presentació de la Fira del Llibre 
d’Ocasió Antic i Modern que aco-
llirà el passeig de Gràcia de Bar-
celona fins al 4 d’octubre. 

Així, l’esmentat increment 
està supeditat a un últim tràmit a
realitzar en el marc del Pla de Pro-
tecció Civil de Catalunya (Proci-
cat), que Ponsa va estimar que es-
tarà llest de cara a dilluns. «No hi 
ha actes més segurs que els cultu-
rals», va reivindicar la consellera, 
que també preveu, amb vista al 
Consell Executiu del pròxim di-
marts, incloure la declaració de 

la cultura com a bé essencial. 
«L’estem ultimant», va assegurar. 
L’esmentada declaració perme-
tria preservar la cultura davant 
una recrudescència de la segona 
onada de la pandèmia que impli-
qués el cessament d’aquelles acti-
vitats no essencials.  

Feia temps que el sector cul-
tural reclamava poder funcio-
nar amb la màxima normalitat. 
La nit abans, els treballadors del 
món de l’espectacle i els esdeve-
niments es van manifestar a 
Barcelona convocats per Alerta 
Roja, per alertar de la dramàtica 

situació del sector i reclamar 
mesures concretes per assegu-
rar la seva supervivència.  

«És una notícia positiva aug-
mentar l’aforament tot i que om-
plir les sales fins a tres quarts de 
la seva capacitat no sigui la situa-
ció ideal. Tot el que no sigui obrir 

el 100% complica la viabilitat 
econòmica. Però, sens dubte, 
aquesta mesura ens alleujarà 
perquè la situació és dramàtica. 
Sempre serà millor que tenir el 
50% de l’aforament», va valorar 
Albert Salmerón, president de 
l’Associació de Promotors Musi-
cals (APM). Salmerón espera que 
la mesura tingui en compte totes 
les sales de concerts. «Tant de bo 
puguin tornar a obrir sales com 
Apolo o Razzmatazz», va afegir. I 
va recordar que molts locals es 
van veure perjudicats a l’agost 
després del decret que limitava 
l’oci nocturn. «Cal distingir entre 
oci nocturn i sales de concerts».  

 
GENT DRETA O ASSEGUDA/ Per la seva 
part, Carmen Zapata, presidenta 
de l’Associació de Sales de Con-
cert de Catalunya (ASACC), va as-
segurar: «Donem la benvinguda a 
la mesura, però cal tenir cautela. 
Esperarem a tenir el decret per 
analitzar quines altres mesures 
l’acompanyen per veure com afec-
ta les sales de concerts i si ens be-
neficia». No es mesuren igual els 
aforaments amb butaques, com 
auditoris i teatres, que en sales 
on la gent està –o estava, més ben 
dit– dreta. «És inviable fer con-
certs amb la gent asseguda a me-
tre i mig de distància entre ells».  

Des d’Adetca, associació de 
teatres de Catalunya, conside-
ren que s’està en el bon camí. 
Però volen esperar a veure el 
document . «Si ho diu la conse-
llera és bona notícia, però no 
entraré a valorar-ho fins que si-
gui oficial», va declarar Isabel 
Vidal, presidenta d’Adetca. Fa 
temps que esperen aquesta pu-
jada fins al 70%. H

33 Públic abans de començar el concert d’El Petit de Cal Eril al Teatre Grec, el juliol passat.

FERRAN SENDRA
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JOE PSALMIST 3 CANTANTE Y TECLISTA

El nigeriano Joe Psalmist 
lleva 15 años viviendo en 
Catalunya y es el prototi-
po de obrero invisible de 
la música. Además de ser
cantante del grupo Alma 
Afrobeat y de dirigir un 
coro africano de gospel, 
lidera un trío con el que 
solía actuar en hoteles, 
restaurantes, bares, bo-
das e incluso iglesias, 
donde algunos domingos 
ofrecía dos pases en en-
cuentros de la comuni-
dad nigeriana.  

Este verano solamente
ha podido salvar las ac-
tuaciones en un hotel de 
la Costa Brava; los otros 
dos, los ha perdido. Vista 
la situación, y sin contar 
con apoyo económico fa-

miliar, no le ha quedado 
otra que entrar a trabajar 
de repartidor de Amazon.  

«Ahora trabajo nueve o 
diez horas al día cinco dí-
as por semana», explica. 
Reparte unos 150 paque-
tes por jornada. No tiene 
pausa para comer. «Hay 
días que trabajo hasta las 
6.30 de la tarde, conduz-
co dos horas hasta Pals, 
actúo en el hotel hasta las 
doce, conduzco otras dos 

«Ahora reparto paquetes 
durante diez horas al día»

horas de regreso, me voy 
a dormir a las dos de la 
madrugada y al día si-
guiente vuelvo a repartir 
para Amazon», relata.

Un fin de semana em-
palmó tres jornadas en 
Amazon y dos noches en 
el hotel de Pals. Aún le 
duelen los huesos cuando 
lo recuerda entre risas. 

 
EL CORO DE GOSPEL / Como 
es Amazon quien elige los 
días que puede librar, a 
menudo le toca trabajar 
en domingo, de modo
que ha tenido que renun-
ciar a muchos oficios pa-
ra la iglesia de su comuni-
dad. Las giras internacio-
nales con el coro de gos-
pel también han quedado 

El cantante ha 
salvado  alguna  
actuación, pero 
no las giras con 
el coro de góspel 

Malos tiempos para los escenarios
LLL

aparcadas, por supuesto.  
 Aun así, Joe se conside-
ra un afortunado: «He te-
nido más oportunidades 
que muchos otros músi-
cos que conozco y que no 
han podido tocar ni un 
solo día desde hace seis 
meses». De hecho, su trío 
ha quedado reducido a 
dúo porque el batería ha 
entrado a trabajar en una 
fábrica. Otro músico más
que ha desaparecido con 
la pandemia. 

 
ECONOMÍA SUMERGIDA / En 
la economía sumergida 
de la música hecha en Es-
paña, paraíso del dinero 
en negro y la ausencia de 
contratos, abundan casos 
similares al de Joe Psal-
mist. Especialmente, en-
tre músicos migrados y
sin papeles. Son miles y 
miles de trabajadores invi-
sibles para el sistema, sin 
derechos laborales pese a 
haber trabajado a destajo 
durante años. NANDO CRUZ  

33 Joe Psalmist, en un reparto.

MARC VILA

El aforo en salas y teatros 
aumentará hasta el 70%
3 La ‘consellera’ de Cultura anuncia un acuerdo para Catalunya 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L
a ‘consellera’ de Cultura 
de la Generalitat, Àngels 
Ponsa, anunció ayer que 
ya hay un acuerdo para 

que los espacios escénicos y mu-
sicales incrementen el aforo per-
mitido al 66%-70% de su capaci-
dad tras la reducción al 50% a 
causa de la pandemia. Está pre-
visto que el lunes se acaben de ce-
rrar los últimos trámites con los 
departamentos de Salut e Inte-
rior, también implicados en esta 
cuestión. Lo explicó en declara-
ciones a los medios tras la pre-
sentación de la Fira del Llibre 
d’Ocasió Antic i Modern que aco-
gerá el paseo de Gràcia de Barce-
lona hasta el 4 de octubre. 

Así, dicho incremento está su-
peditado a un último trámite a 
realizar en el marco del Plan de 
Protección Civil de Catalunya 
(Procicat), que Ponsa ha estima-
do que estará listo para el lunes. 
«No hay actos más seguros que 
los culturales», reivindicó la 
‘consellera’, que también prevé, 
con vistas al Consell Executiu del 
próximo martes, incluir la decla-

ración de la cultura como bien 
esencial. «Lo estamos ultiman-
do», aseguró. Dicha declaración 
permitiría preservar la cultura 
ante un recrudecimiento de la 
segunda ola de la pandemia que 
implicara el cese de aquellas acti-
vidades no esenciales.  

Hacía tiempo que el sector 
cultural reclamaba poder fun-
cionar con la máxima normali-
dad. La noche antes, los trabaja-
dores del mundo del espectáculo 
y los eventos se manifestaron en 
Barcelona convocados por Alerta 
Roja para advertir de la dramáti-

ca situación del sector y recla-
mar medidas concretas para ase-
gurar su supervivencia.  

«Es una noticia positiva au-
mentar el aforo aunque llenar 
las salas hasta tres cuartos de su 
capacidad no sea la situación 
ideal. Todo lo que no sea abrir al 

100% complica la viabilidad eco-
nómica. Pero, sin duda, esta me-
dida nos aliviará porque la situa-
ción es dramática. Siempre será 
mejor que tener el 50% del afo-
ro», valoró Albert Salmerón, pre-
sidente de la Asociación de Pro-
motores Musicales (APM). Salme-
rón espera que la medida tenga 
en cuenta todas las salas de con-
ciertos. «Ojalá puedan volver a 
abrir salas como Apolo o Razz-
matazz», añadió. Y recordó que 
muchos locales se vieron perju-
dicados en agosto tras el decreto 
que limitaba el ocio nocturno. 
«Hay que distinguir entre ocio 
nocturno y salas de conciertos».   

 
GENTE DE PIE O SENTADA / Por su 
parte, Carmen Zapata, presiden-
ta de la Associació de Sales de 
Concert de Catalunya (ASACC), 
aseguró: «Damos la bienvenida a 
la medida, pero hay que tener 
cautela. Esperaremos a tener el 
decreto para analizar qué otras 
medidas lo acompañan para ver 
cómo afecta a las salas de con-
ciertos y si nos beneficia». No se 
miden igual los aforos con buta-
cas, como auditorios y teatros, 
que en salas donde la gente está 
–o estaba, mejor dicho– de pie. 
«Resulta inviable hacer concier-
tos con la gente sentada a metro 
y medio de distancia entre ellos».

Desde Adetca, asociación de 
teatros de Catalunya, consideran 
que se está en el buen camino. Pe-
ro quieren esperar a ver el docu-
mento . «Si lo dice la ‘consellera’ 
es buena noticia, pero no entraré 
a valorarlo hasta que sea oficial», 
declaró Isabel Vidal, presidenta 
de Adetca. Hace tiempo que espe-
ran esa subida hasta el 70%. H

33 Público antes de empezar el concierto de El Petit de Cal Eril en el Teatre Grec, el pasado julio.

FERRAN SENDRA
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Culturaenestadodeshock
Artistas y técnicos se movilizan en 28 ciudades para exigir un rescate

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

La cultura es segura,
lo dice el ministro y
lo dice el sector, pe-
ro las restricciones
sanitarias impiden
la normalidad y

cunde el desánimo. Teatros, cines
y museos semivacíos, músicos en
paro, salas de conciertos cerradas,
festivales suspendidos... Anoche,
en28 ciudadesdelEstadoelmovi-
miento Alerta Roja organizaba
concentraciones de protesta para
darvisibilidadalcolapsoypedirun
plan de rescate. El ministro de
Cultura, Joan Manuel Rodríguez
Uribes, se reunía vía telemática
con los consejeros de culturas de
las comunidades autónomas (la
conselleraÀngels Ponsa se excusó
por haber sido avisada con sólo 48
horas de antelación) y les pedía
que no consideren ocio nocturno
las salas de conciertos y demúsica
envivo. Segúnelministro, “hemos
coincidido en la necesidad de ha-
cermuchapedagogíaentretodosa
favordel conceptode#CulturaSe-
gura”.

TEATRO
Másaforodentrode la seguridad

Las limitaciones de aforo siguen
siendo un quebradero de cabeza
para el sector teatral. La prórroga
de 15 días de las restricciones al
50% del aforo en Barcelona, área
metropolitana, Girona y Salt han
provocado desánimo en el sector.
“Nuestra propuesta era que se ga-
rantizase una butaca libre entre
grupos de convivencia, además de
la mascarilla, y eso significaba al
menosllegaral66%.Esindignante
porqueno sehandetectado rebro-
tes, y en cambio vemos a diario
imágenesdeferrocarrilesometros
llenos”, explica Isabel Vidal,
presidenta de Adetca (Associació
d’Empreses deTeatre deCatalun-
ya). Desde del Departament de
Cultura se insiste en qué la próxi-
ma semana podría modificarse el
límitedel 50%.El sector teatralpi-
de un plan de rescate global de la
cultura porque consideran que
hasta ahora lo que se ha hecho es
conceder créditos, “que habrá que
devolver”, o “ayudas que no son
suficientes”.Las administraciones
tienen que volver a a ofrecer pro-
gramación y hacer contratos”,
concluyeIsabelVidal.

CINE
Lenta recuperacióndepúblico

Trascasicuatromesesdecierreto-
tal, los cines han reabierto en un
85% aproximadamente. Este fin
desemanaenBarcelonavuelvenel
Bolichey loscinesBalañáyqueda-
rán casi todos abiertos. Pero aun-

quelaasistenciaserecuperapocoa
poco, las pérdidas son enormes.
“Se recupera el públicodemanera
tímida y se nota más cuando hay
estrenos pero también nos perju-
dica que algunos estrenos deHol-
lywoodyaprevistossehanretrasa-
do o han pasado a las plataformas
digitales,comoMulan”,explicaPi-
lar Sierra, presidenta del Gremi
d’EmpresarisdeCinemesdeCata-
lunya. Una de las principales de-
mandas es la necesidad de prorro-
gar los ERTE al menos hasta final
de año, tal como se estudia para el
sector turístico y el transporte. La
otra reivindicación se refiere a los
alquileres. Los propietarios de las
salas han tenido que pagar unos
mesesqueestabancerradosyotros

en los que su recaudación está por
los suelos y dependen de negocia-
ciones individuales. Desde el gre-
mio se pide algún tipo de regula-
cióno,ensudefecto, “unasegunda
oleadadeayudas”.

ARTE
Artistasenprecario

Los grandes museos han sufrido
una caída en picado de ingresos,
por la ausencia de turistas y todos
piden más financiación de las ad-
ministraciones. Las galerías de ar-
te sonmás reticentes a facilitarda-
tos y el aumento de su actividad
online ha compensado parcial-
menteelcierre.Elsectormásfrágil
eselde losartistas,quehanpodido

seguir trabajando parcialmente
durante el confinamiento, pero la
supresión de exposiciones, clases,
ponencias les ha dejado sin retri-
bución.LaPlataformaAssambleà-
riad’ArtistesdeCatalunyaplantea
demandas tan generales como la
renta básica universal; y la supre-
siónoaplazamientodealquileresy
del pago de autónomos durante el
estado de alarma. Su presidenta
Montserrat Moliner explica que
incluso han creado una caja de re-
sistenciaparaatendercasosextre-
mos de necesidades básicas. Rei-
vindican“elconceptode inversión
frente al de subvención” yqueuna
parte de la recuperación de la tasa
turística se invierta en cultura. La
Associació Catalana de Crítics

d’Arthaelaboradounaplataforma
que incluye desde el reconoci-
miento del trabajo comisarial co-
mo trabajo intelectual, asociado a
losderechosdeautor, y exentodel
IVA,a laregularizacióndeloscon-
tratos de encargo de comisariados
o producción de textos para paliar
laprecariedaddelosprofesionales

MÚSICA
Caídadel80%de laactividad

“Estamos peor de lo que pensába-
mosal iniciodelverano”,diceGui-
llem Arnedo, presidente de la
Unión deMúsicos y de la Associa-
ció de Músics de Jazz i Música
Moderna. Cuando parecía que el
sectormusicalempezabaaremon-

Primeras protestas

Concentración estática del movimiento Alerta Roja, anoche en la avenidaMaria Cristina de Barcelona
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ÀLEX GARCIA

tarconelverano, losnuevosrebro-
tes han significado más cancela-
ciones de conciertos y festivales y
el cierre de locales de ocio noctur-
no. Y además el sector considera
quehahabidounproblemadema-
la comunicación por parte del mi-
nistro de Cultura, como también
de la Generalitat, que ha agravado
elproblemayhanimpulsadoamu-
chos ayuntamientos a cancelar
conciertos por miedo. Los datos
indican que este verano ha habido
un descenso del 80% del volumen
de actividad y la temporada de in-
vierno no se presenta mejor, el
85% de las salas de conciertos es-
táncerradas.Lasuspensióndefes-
tivales como Sonar, Cap Roig, Pe-
ralada o Canet rock han tenido su
impacto,perosindudasonlosmú-
sicos autónomos y sus equipos de
técnicos y montadores los más
afectados y los que enmuchos ca-
sos ni tiene cobertura legal ni se
hanpodidoacogera losERTE.Los
músicos ya no solo hablan de plan
derescate sino tambiénderecons-
trucción. Creen que es necesaria
una inyección de capital público
para mantener la programación y
“ayudasespecíficasalmenoshasta
la próxima primavera”. La gran
mayoría demúsicos están despro-
tegidos. Un ejemplo: tienen que
pagar la cuota íntegra de autóno-
mos aunque trabajan de forma in-
termitente y ahora tengan escasos
bolos. Por esa razón creen que de-
bería regularse mejor el Estatuto
delArtista.

LIBROS

Pérdidasacumuladasdel12%

Aunquedurantetresmesescundió
el pánico, amplificado por la sus-
pensión de la fiesta de Sant Jordi,
luegohahabidounaciertarecupe-
ración. Entre junio y agosto hubo
incluso un aumento del 7% de las
ventas de libros, en comparación
con el mismo periodo del 2019. Y
en lo que va de año las pérdidas
acumuladas son del 12%. Se ha
registrado un aumento del e-book
de casi el 50% ,aunque en el global
de la edición solo representa un
7%. Otro factor positivo han sido
las ventas por internet, aunque se
han beneficiado bastante menos
las pequeñas librerías. Y quedan
por resolver dos incógnitas: las
ventasde los librosdetexto(lapri-
mera impresión es que bastantes
padres retrasan las compras) y el
balance del cuarto trimestre, que
sueleser importantepor lasventas
navideñas,yqueahoranopintana-
da bien. Patrici Tixis, presidente
del Gremi d’Editors de Catalunya
y de la Cambra del Llibre, ha pe-
dido al ministerio que “el libro
sea declarado un bien esencial”.
Eso significaría que en caso de
confinamiento las librerías po-
dríanabrirconcondiciones.Desde
el gremio se pide la ampliación de
la partida de ayudas directas a las
empresas culturales; el apoyo eco-
nómico a los grandes eventos del
2021 (Sant Jordi, salón Cómic y
Manga, Setmanadel Llibre…); una
política de fomento de la lectura
(por ejemploconsolidar el progra-
ma Fas 6 anys. Tria un llibre y ex-
tenderlo a los 15 años); ayudas di-
rectas a librerías y a las bibliotecas
ya la internacionalización.c

Los profesionales del sector del es-
pectáculo y los eventos de 28 ciuda-
des de España, convocados por el
movimiento Alerta Roja, se concen-
traronayerpor la tardeparamostrar
sumalestar y pedir a las administra-
ciones públicas un rescate para el
sector cultural. En algunas de estas
ciudades, como sucedió en Barcelo-
naconlastorresvenecianasdelapla-
za de España, se iluminaron de rojo
distintos edificios como anterior-
mente ya se había dado en Estados
UnidosyReinoUnido.
Fue a mediados de agosto cuando

algunosmúsicos y profesionales que
sehabíanquedado sin ingresos oha-
bían perdido buena parte de sus
emolumentos debido a la pandemia
seunieronparaprepararaccionesde
protesta. Crearon Alerta Roja y se
juntaron al movimiento internacio-
nal #redalert #wemakeevents, im-
plantado ya en ocho países. El 30 de
septiembreseunirántodosenelGlo-
balDay y ayerhubounprimer ensa-
yodemovilizacionescontroladas.
EnBarcelona, a lasnuevede lano-

che, hubo una concentración estáti-
ca de profesionales del sector en la
avenida Maria Cristina que acabó
conla lecturadeunmanifiestodeca-
torcepuntos. “El objetivo es instar al
Gobierno y a las administraciones
públicas a que tomen medidas ur-
gentes para garantizar la supervi-
vencia del sector y a crear de forma
inmediata unamesa sectorial donde
se definan las necesidades de este,
afectado por la estacionalidad e in-
termitencia de la actividad”. Según
Laura Singla, portavoz del movi-
mientoAlertaRojaenCatalunya, “se
tratadeexpresarelmalestary lapre-
ocupación del sector cultural y ha-
cernosvisibles”.
Uno de los primeros puntos del

manifiesto de medidas urgentes es
“la reactivación inmediata de las
agendas culturales y de eventos de
las administraciones públicas, bajo
elestrictocumplimientodetodos los
protocolos de seguridad sanitaria”.
Para los trabajadores autónomos se
solicitaunaprórrogadelaprestación
especial por cese de actividad y coti-
zación escalonada según días traba-
jados.También solicitan la adopción
demedidas legislativas para que de-
bidoal carácter estacional e intermi-
tentedelaactividad,existaunacceso
a las prestaciones por cese de activi-
dad aun cuando enelmomentode la
pandemia no se encontrasen de alta
en la Seguridad Social o estuviesen
debajaporenfermedad.Para los tra-
bajadores por cuenta ajena se pide
que no vean consumido el derecho a
prestacionesdurante la inactividady
quesereconozcanlasactividades in-
termitentesparaqueconunnúmero
de horas mínimas se tenga acceso a
prestacionesdedesempleo.
El manifiesto propone para las

empresas que puedan recuperar
los ERTE hasta que no sea posible
trabajar con el 100% de los aforos y
mantener la prestación del personal
afectado en el 70%de la base regula-
dora. Para el conjuntodel sector cul-
turalsepideunplandeayudasdirec-
tas a autónomos y empresas que
acreditenunadisminuciónde ingre-
sossuperioral50%; laaplicacióndel
IVA reducido y la moratoria de cré-
ditos ICO.

La ‘alerta roja’ se extiende

REUNIÓN CON LAS CC.AA.

ElministroUribespide
quesalasdeconcierto
ymúsicaenvivono
seanocionocturno

NEGOCIACIONES

Pesealasrestricciones,
elDepartamentde
Culturaconfíaqueel
aforopasedel50al66%
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Cultura enestat dexoc
Artistes i tècnics es mobilitzen en 28 ciutats per exigir un rescat

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

La cultura és segura:
ho diu el ministre i
hodiuelsector,però
lesrestriccionssani-
tàries impedeixen la
normalitat i s’esten

eldesànim.Teatres, cinemes imu-
seusmigbuits,músicsal’atur,sales
deconcerts tancades, festivals sus-
pesos... Ahir a la nit el moviment
Alerta Roja organitzava concen-
tracions de protesta en 28 ciutats
de l’Estat per donar visibilitat a
l’ensorrament i demanar unpla de
rescat. Elministre deCultura, Ju-
an Manuel Rodríguez Uribes, es
reunia per via telemàtica amb els
consellers de cultura de les comu-
nitats autònomes (la consellera
ÀngelsPonsaesvaexcusarperha-
verestatavisadaambnomés48ho-
resd’antelació) i elsdemanavaque
no considerin oci nocturn les sales
de concerts i demúsica en viu. Se-
gonselministre, “hemcoincidit en
la necessitat de fer molta pedago-
gia entre tots a favor del concepte
de#CulturaSegura”.Desde lesco-
munitats, però, li exigeixen més
compromís imés finançament.

TEATRE
Mésaforamentdins la seguretat

Les limitacionsd’aforamentconti-
nuen sent unmaldecap per al sec-
tor teatral. La pròrroga de 15 dies
de les restriccions a un 50% de
l’aforament a Barcelona, la seva
àrea metropolitana, Girona i Salt
hanprovocatdesànimenel sector.
“La nostra proposta era que es ga-
rantísunabutacalliureentregrups
de convivència, amésde lamasca-
reta, i això significava almenys ar-
ribar a un 66%. És indignant, per-
quènos’handetectatrebrotsalste-
atres i en canvi cada dia veiem
imatges dels ferrocarrils o delme-
trobenplens”,explicaIsabelVidal,
presidenta d’Adetca (Associació
d’Empreses de Teatre de Catalu-
nya). Des de del Departament de
Culturas’insisteix,però,quelaset-
manavinentespodriamodificarel
límit del 50% i apujar-lo fins a un
66%.
El conjuntdel sector teatral dema-
na un pla de rescat de la cultura
perquè consideren que fins ara el
que s’ha fet és concedir crèdits,
“que caldrà tornar”, o “ajudes que
nosónsuficients”.Lesadministra-
cionshandetornaraoferirprogra-
mació i fer contractes”, conclou
IsabelVidal.

CINEMA
Lenta recuperaciódepúblic

Després de gairebé quatre mesos
de tancament total, els cinemes
han reobert en un 85%, aproxima-
dament. Aquest cap de setmana a

BarcelonatornenelBolicheielsci-
nemes Balaña, i quedaran gairebé
tots oberts.Arabé, encaraque l’as-
sistència es recupera de mica en
mica, lespèrduessónenormes.“Es
recuperaelpúblicdemanera tími-
da i es nota més quan hi ha estre-
nes, però també ens perjudica que
algunes estrenes de Hollywood ja
previstes s’han endarrerit o han
passat a les plataformes digitals,
comaraMulan”,explicaPilarSier-
ra, presidenta delGremid’Empre-
sarisdeCinemesdeCatalunya.
Unade les demandes principals és
la necessitat de prorrogar els ER-
TO almenys fins a finals d’any, tal
com ja s’estudiaper al sector turís-
tic iel transport.L’altrareivindica-
cióes refereixals lloguers.Elspro-

pietaris de les sales han hagut de
pagar uns mesos durant els quals
estaven tancats i d’altres que la se-
va recaptació eraminsa, i depenen
de negociacions individuals. Des
delGremi es demana algunamena
de regulació o, si no és possible,
“unasegonaonadad’ajudes”.

ART
Artistesenprecari

Els grans museus han tingut una
caiguda en picat d’ingressos per
l’absència de turistes, i tots dema-
nenmés finançament de les admi-
nistracions. Les galeries d’art són
més reticents a facilitar dades, i
l’augment de la seva activitat en lí-
nia ha compensat parcialment el

tancament. El sector més fràgil és
el dels artistes, quehanpogut con-
tinuar treballant parcialment du-
rant el confinament, però la su-
pressió d’exposicions, classes i po-
nències els ha deixat sense
retribució. La Plataforma Assam-
bleària d’Artistes de Catalunya
planteja demandes tan generals
com ara la renda bàsica universal i
la supressió o ajornament de llo-
guers i del pagament d’autònoms
durant l’estat d’alarma. La seva
presidenta, Montserrat Moliner,
explica que fins i tot han creat una
caixaderesistènciaperatendreca-
sos extrems de necessitats bàsi-
ques. Reivindiquen “el concepte
d’inversió davant el de subvenció”
i que una part de la recuperació de

la taxa turística s’inverteixi en cul-
tura.L’AssociacióCatalanadeCrí-
tics d’Art ha creat una plataforma
que inclou des del reconeixement
del treball comissarial com a feina
intel·lectual, associada als drets
d’autor, iexemptadel’IVA,finsala
regularització dels contractes
d’encàrrec de comissariats o pro-
ducció de textos a fi de pal·liar la
precarietatdelsprofessionals.

MÚSICA
Caigudad’un80%de l’activitat

“Estem pitjor del que ens pensà-
vemal’inicidel’estiu”,diuGuillem
Arnedo, president de la Unió de
Músics i de l’Associació deMúsics
de Jazz i Música Moderna. Quan

Primeres protestes

ConcentraciódelmovimentAlertaRojaahira lanita l’avingudaMariaCristinadeBarcelona,amblestorresvenecianes il·luminadesdevermell
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ÀLEX GARCIA

semblavaqueel sectormusical co-
mençava a remuntar amb l’estiu
els nous rebrots han implicat més
cancel·lacions de concerts i festi-
valsieltancamentdelocalsdelleu-
re nocturn. A més a més, el sector
considera que hi ha hagut un pro-
blema de mala comunicació per
part del ministre de Cultura, com
també de la Generalitat, que ha
agreujat el problema i ha impulsat
molts ajuntaments a cancel·lar
concerts per por. Les dades indi-
quen que aquest estiu hi ha hagut
un descens d’un 80% del volum
d’activitat i la temporada d’hivern
noespresentamillor:un85%deles
salesdeconcertsestan tancades.
La suspensió de festivals com el
Sónar, Cap Roig, Peralada o Canet
Rockhantingutelseuimpacte,pe-
rò sens dubte són els músics autò-
noms i els seus equips de tècnics i
muntadors els més afectats i els
que enmolts casos ni tenen cober-
tura legal ni s’han pogut acollir als
ERTO.Elsmúsicsjanonoméspar-
len de pla de rescat, sinó també de
reconstrucció. Creuen que cal una
injeccióde capital públic perman-
tenir la programació i “ajuts espe-
cífics almenys fins a laprimavera”.
La gran majoria de músics estan
desprotegits. Un exemple: han de
pagar la quota íntegra d’autònoms
malgrat que treballen de manera
intermitentiaracomaratenenben
pocs bolos. Per aquesta raó creuen
ques’hauriaderegularmésbél’Es-
tatutde l’Artista.

LLIBRES

Pèrduesacumuladesd’un12%

Per bé que durant tresmesos es va
escampar el pànic, amplificat per
lasuspensiódela festadeSantJor-
di,despréshihahagutunacertare-
cuperació. Entre el juny i l’agost
fins i tot hi va haver un augment
d’un7%de lesvendesde llibres, en
comparacióambelmateixperíode
del 2019. I des de començaments
d’any les pèrdues acumulades són
d’un 12%. S’ha registrat un aug-
mentdel llibre electrònicde gaire-
bé un 50%, tot i que en el global de
l’edició només representa un 7%.
Unaltre factorpositiuhanestat les
vendes per internet, tot i que se
n’han beneficiat força menys les
llibreries petites. I queden per re-
soldre dues incògnites: les vendes
dels llibres de text (la primera im-
pressió és que força pares han en-
darrerit lescompres) ielbalançdel
quarttrimestre,queacostumaaser
importantper lesvendesdeNadal,
i quearanopintagensbé.
Patrici Tixis, president del Gre-

mi d’Editors de Catalunya i de la
Cambra del Llibre, ha demanat al
ministeri que “el llibre sigui decla-
ratunbéessencial”.Aixòsignifica-
ria, per exemple, que en cas d’un
nou confinament les llibreries po-
drien obrir amb condicions. Des
del Gremi es demana l’ampliació
de lapartidad’ajudesdirectes a les
empreses culturals; el suport eco-
nòmicalsgransesdevenimentsdel
2021 (Sant Jordi, Saló del Còmic i
Manga, Setmana del Llibre...); una
política de foment de la lectura
(per exemple, consolidar el pro-
gramaFas6anys.Triaunllibre ies-
tendre’l fins als 15 anys); ajuts di-
rectes a llibreries, a les bibliote-
ques i a la internacionalització.c

Els professionals del sector de l’es-
pectacle i els esdeveniments, con-
vocats pelmoviment Alerta Roja, es
van concentrar ahir a la tarda en
28 ciutats d’Espanya per mostrar el
seu malestar i demanar a les admi-
nistracions públiques un rescat per
al sector cultural. En algunes
d’aquestes ciutats, com va passar a
Barcelona amb les torres venecia-
nes de la plaça d’Espanya, es van
il·luminar en vermell diferents edi-
ficis, com ja s’havia fet als Estats
Units i el Regne Unit.
Va ser a mitjans d’agost quan al-

guns músics i professionals que
s’havien quedat sense ingressos o
havien perdut bona part dels seus
emoluments a causa de la pandèmia
es van unir per preparar accions de
protesta. Van crear Alerta Roja i es
van ajuntar al moviment internaci-
onal #redalert #wemakeevents, im-
plantat ja envuit països. El 30de se-
tembre s’uniran tots en el Global
Day i ahir hi va haver un primer as-
saig de mobilitzacions controlades.
A Barcelona, a les nou del vespre,

hi va haver una concentració estàti-
ca de professionals del sector a
l’avinguda Maria Cristina que va
acabar amb la lectura d’unmanifest
de 14 punts. “L’objectiu és instar el
Govern i les administracions públi-
ques a prendremesures urgents per
garantir la supervivència del sector
i a crear de manera immediata una
taula sectorial on es defineixin les
necessitats d’aquest sector, afectat
per l’estacionalitat i la intermitèn-
cia de l’activitat”. Segons Laura
Singla, portaveu del moviment
Alerta Roja a Catalunya, “es tracta
d’expressar el malestar i la preocu-
paciódel sector cultural i fer-nos vi-
sibles”.
Un dels primers punts del mani-

fest de mesures urgents és “la reac-
tivació immediata de les agendes
culturals i d’esdeveniments de les
administracions públiques, sota
l’estricte compliment de tots els
protocols de seguretat sanitària”.
Per als treballadors autònoms se
sol·licita una pròrroga de la presta-
ció especial per cessament d’activi-
tat i cotització escalonada segons
dies treballats. També sol·liciten
l’adopció de mesures legislatives
adaptades al caràcter estacional i
intermitent de l’activitat perquè hi
hagi un accés a les prestacions per
cessament d’activitat encara que en
elmomentde lapandèmianoes tro-
bessin d’alta a la Seguretat Social o
estiguessin de baixa per malaltia.
Per als treballadors per compte
d’altri es demana que no vegin con-
sumit el dret a prestacions durant la
inactivitat i que es reconeguin les
activitats intermitents perquè amb
un nombre d’hores mínimes es tin-
gui accés a prestacions d’atur.
El manifest proposa per a les em-

preses que puguin recuperar els
ERTO fins que no sigui possible
treballar amb un 100% dels afora-
ments i mantenir la prestació del
personal afectat en un 70%de la ba-
se reguladora. Per al conjunt del
sector cultural es demana un pla
d’ajuts directes a autònoms i em-
preses que acreditin una disminu-
ció d’ingressos superior a un 50%,
l’aplicació de l’IVA reduït i la mora-
tòria de crèdits ICO.

L’‘alerta roja’ s’estén

REUNIÓ AMB LES COMUNITATS

ElministreUribes
demanaquesalesde
concerts imúsicaenviu
nosiguinocinocturn

NEGOCIACIONS

Malgrat lesrestriccions,
elDepartamentde
Culturaconfiaque
l’aforamentpassial66%
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25/09/20 La Planeta, el millor teatre del país    /    El Punt Avui 76 1

25/09/20 Herois de la Covid al Raluy Legacy.    /    PaperBlog ES 77 1
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23/09/20 Repassem l’inici de la nova temporada teatral 2020-2021    /    Betevé 81 1

23/09/20 La Ciutat 23/09/2020    /    Onda Cero 82 1

23/09/20 El sector teatral no sap què vol dir la Generalitat quan declara la cultura com un bé essencial    /    Onda Cero 83 1
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22/09/20 Programación TV: ¿Qué ver hoy martes 22 de septiembre en televisión?    /    La Vanguardia 109 1
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22/09/20 Adetca critica la limitació de mil persones amb el 70% de l'aforament    /    Ara Cat 111 1
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22/09/20 Adetca critica la limitació de mil persones amb el 70% de l'aforament    /    Ara Balears 112 1
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22/09/20 Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros durante la pandemia    /    ABC.es 123 1
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22/09/20 El Gobierno declara la cultura «bien esencial»    /    Diari MES 127 1
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22/09/20 El Govern declara la cultura 'bé essencial'. Budó destaca que la declaració 'forma part d'un pla per preservar la cultura
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22/09/20 El aforo de salas crece al 70% pero con un límite de 1000 espectadores    /    elPeriódico.com 146 1
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18/09/20 La cultura en estado de shock por la pandemia    /    La Vanguardia 156 1

15/09/20 Superar les incerteses    /    El bloc de notes d'en Toni 157 1
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El Punt Avui
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1854114-la-planeta-el-millor-teatre-del-pais.html

Vie, 25 de sep de 2020 01:53
Audiencia: 129.220

VPE: 387,66

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La Planeta, el millor teatre del país

Viernes, 25 de septiembre de 2020

Dimarts, en el marc de la gala Catalunya Aixeca el Teló, es va lliurar a la sala gironina La Planeta el premi al
millor teatre de Catalunya, recollit pel seu director, Pere Puig, antic periodista...
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https://es.paperblog.com/herois-de-la-covid-al-raluy-legacy-6194697/
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VPE: 85,98

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Herois de la Covid al Raluy Legacy.

Viernes, 25 de septiembre de 2020

En la gala Catalunya aixeca el teló, es va projectar el vídeo que vam tindre el plaer de protagonitzar amb els
nostres artistes en les nostres instalacions juntament amb als herois del covid:...
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Núvol
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Jue, 24 de sep de 2020 07:24
Audiencia: 3.691

VPE: 7,38

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El teló aixeca Catalunya

Jueves, 24 de septiembre de 2020

Comparteix: Ahir tocava parlar d’arts escèniques, a Catalunya. A les ràdios i televisions, als diaris i als digitals.
I tal dia farà un any. Potser ja ho han llegit: la temporada passada va...
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Ara andorra
https://www.ara.ad/firmes/monica_planas/monica-planas-aixeca-telo-noti_0_2532346938.html

Mié, 23 de sep de 2020 23:55
Audiencia: 4.798

VPE: 19,19

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Si s’aixeca el teló, que es noti

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Dimarts al vespre, TV3 emetia la gala Catalunya aixeca el teló , que suposa l’arrencada de la temporada
teatral del país. Més que la retransmissió televisiva d’un esdeveniment teatral, era una...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/firmes/monica_planas/monica-planas-aixeca-telo-noti_0_2532346938.html

Mié, 23 de sep de 2020 20:28
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Si s’aixeca el teló, que es noti

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
La gala no va saber fer llaminers els
espectacles teatrals de la temporada que ens
espera Dimarts al vespre, TV3 emetia la gala
Catalunya aixeca el teló , que suposa
l’arrencada de la temporada...
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Betevé
https://beteve.cat/artic/inici-temporada-teatral-2020-2021/

Mié, 23 de sep de 2020 17:55
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Repassem l’inici de la nova temporada teatral 2020-2021

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
El Mago Pop i la Sílvia Abril van ser els
presentadors de la gala Catalunya aixeca el
teló, el tradicional tret de sortida a la
temporada teatral. La cerimònia va recollir les
reivindicacions del...
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Onda Cero
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/la-ciutat-23092020_202009235f6b5da141cb490001f14a1d.html

Mié, 23 de sep de 2020 16:39
Audiencia: 73.840

VPE: 420,88

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Ciutat 23/09/2020

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER
Podcast complet de La Ciutat amb Mònica
Günther. Al programa d’avui parlem de la
tornada a l’activitat dels teatres a Catalunya
amb Maria José Balañá, directora...
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https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/el-sector-teatral-no-sap-que-vol-dir-la-generalitat-quan-declara-la-cultura-com-un-be-
essencial_202009235f6b5da6d0cd870001f40aa1.html Mié, 23 de sep de 2020 16:39

Audiencia: 73.840

VPE: 420,88

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sector teatral no sap què vol dir la Generalitat quan declara la cultura com
un bé essencial

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
La cultura intenta recuperar l’alè després de mesos
tancada. La Generalitat ha declarat la cultura bé
essencial per blindar-la davant del que pugui venir a
partir d’ara. Tot i això, és només una...
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El País
https://elpais.com/cat/2020/09/22/cultura/1600781828_465215.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Mié, 23 de sep de 2020 14:00
Audiencia: 2.697.293

VPE: 12.947,01

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El teatre ha deixat d’ingressar 30,5 milions d’euros per la pandèmia només a
Barcelona

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
El Mago Pop i Sílvia Abril condueixen dimarts
a la nit la gala d’obertura de temporada
‘Catalunya aixeca el teló’ A punt d'inaugurar-
se oficialment la temporada teatral amb la
tradicional gala...
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El Nacional.cat
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Mié, 23 de sep de 2020 13:30
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Tipología: online

Ranking: 6
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Pep Cruz ensorra Madrid per una imatge vergonyosa: "A Catalunya no
passaria mai"

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Quan Pep Cruz parla, paga la pena que deixin
de fer el que estiguin fent i l'escoltin.
L'immens actor català té un sentit comú que
bona falta li faria a més d'un. Cada vegada
que algú...
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La Federació de Municipis de Catalunya assisteix a la gala ‘Catalunya aixeca
el teló’

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Alba Pijuan, vicepresidenta de l’FMC i alcaldessa de Tàrrega, va assistir anit a la gala d’obertura de temporada
‘Catalunya aixeca el teló’, conduïda pel Mago Pop i Sílvia Abril. A la roda de...
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Els teatres de Barcelona deixen d’ingressar 30,5 milions

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
L’impacte de la Covid-19 en les arts
escèniques ha estat devastador: només a
Barcelona, de 30.500.000 euros, segons l’
Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya La temporada 2019-2020 va
acabar...
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La Planeta, premi a la millor sala teatral del 2020

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
La sala  La Planeta de Girona  va rebre
dimarts al vespre el premi a la millor sala de
teatre de Catalunya. El guardó, amb què
l'Associació de Teatres de Catalunya
(ADETCA) reconeix el teatre...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/premsa/tv3-lider-de-dimarts-amb-una-quota-del-14-5-amb-els-telenoticies-i-bon-resultat-de-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo/nota-de-
premsa/3048482/ Mié, 23 de sep de 2020 10:59
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TV3, líder de dimarts, amb una quota del 14,5%, amb els telenotícies i bon
resultat de la gala "Catalunya aixeca el teló"

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

TV3 va liderar l'audiència d'ahir amb una quota del 14,5%. Entre els programes més vistos van destacar les
tres edicions dels telenotícies, l'"Està passant", el "Cuines" i la gala "Catalunya...

89 / 161



Ara Balears
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Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Reunions de 6 persones, el president Torra torna al TSJC, parla un CDR
detingut avui fa un any i el món del teatre demana als espectadors que hi
tornin: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/09/2020)

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Les propostes de l'ARA per començar la
jornada ben informats Coronavirus: l'última
hora, en directe Bon dia des de l’ARA. És
dimecres, 23 de setembre de 2020: Santa
Tecla, patrona de Tarragona....
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Els Premis Catalunya Teatre demanen tornar a omplir les platees

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
La sala La Planeta , la companyia Ruta 40 ,
la cofundadora del Jove Teatre Regina Maria
Agustina Solé i el T aller d'escenografia
Castells han estat guardonats aquest dimarts
amb els Premis...
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Adetca premia a Maria Agustina Solé y la sala La Planeta de Girona

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Noticia Asociada CATALUNYA.- Contenido: La Associació d'Empreses Productores de Teatre de Catalunya
(Adetca) ha reconocido a Maria Agustina Solé (Jove Teatre Regina), la sala La Planeta de Girona...
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Ara Cat
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Reunions de 6 persones, el president Torra torna al TSJC, parla un CDR
detingut avui fa un any i el món del teatre demana als espectadors que hi
tornin: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/09/2020)

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 23 de
setembre de 2020: Santa Tecla, patrona de
Tarragona. Ahir a la tarda va caure un bon
patac a la Garriga, al Vallès Oriental. A la tarda
pot haver-hi xàfecs...
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Barnafotopress
https://barnafotopress.com/2020/09/23/silvia-abril-i-el-mago-pop-donen-el-tret-de-sortida-a-una-temporada-teatral-extraordinaria-i-plena-desperanca-a-la-gala-
catalunya-aixeca-el-telo/ Mié, 23 de sep de 2020 08:28
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Sílvia Abril i el Mago Pop donen el tret de  sortida a una temporada teatral
extraordinària i plena d’esperança a la gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Text – Redacció-Comedianet. Fotos – Sergi
Panizo. Aquest vespre el Teatre Victòria ha
acollit una nova edició de la gala “Catalunya
aixeca el teló”, organitzada per ADETCA
(Associació d’Empreses...
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Sílvia Abril i el Mago Pop donen el tret de  sortida a una temporada teatral
extraordinària i plena d’esperança a la gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Text - Redacció-Comedianet. Fotos - Sergi
Panizo.Aquest vespre el Teatre Victòria ha
acollit una nova edició de la gala “Catalunya
aixeca el teló”, organitzada per ADETCA
(Associació d’Empreses...
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Catalunya Aixeca el Teló dona la benvinguda a la temporada

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

La nova temporada teatral ja ha començat, però la benvinguda s’ha escenificat un any més amb la gala
Catalunya Aixeca el Teló . Ha tingut lloc al Teatre Victòria , conduïda per Silvia Abril i...
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Els 850.000 oblidats

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
El tancament dels teatres, del març a l’agost,
va suposar una pèrdua de 30,5 milions de
recaptació, segons els càlculs d’Adetca A
Barcelona, el topall de 1.000 espectadors
afectarà totes les sales...
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La cultura ja és essencial, ara ja només falta el 2% del pressupost

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Ja ho tenim. La cultura és essencial. Ahir ho va reconèixer el govern de la Generalitat. I , al vespre ho celebraven
a la gala ‘Catalunya, aixeca el teló’ al Teatre Victòria. No és per menys....
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La cultura ja és essencial

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Ja ho tenim. La cultura és essencial. Ahir ho va reconèixer el govern de la Generalitat. I , al vespre ho celebraven
a la gala ‘Catalunya, aixeca el teló’ al Teatre Victòria. No és per menys....
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El teatre català aixeca el teló demanant confiança al públic

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
A poques hores de que la cultura fos
declarada bé essencial per part del Govern
de la Generalitat, el teatre a Catalunya oferia
la tradicional gala d’inici de temporada
Catalunya aixeca el teló . ...
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La gala Catalunya Aixeca el Teló planteja màgia contra la incertesa

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Reprendre una rutina que ha saltat pels aires.
Cada any, la gala Catalunya Aixeca el Teló
funciona com a tret de sortida de la
temporada teatral. A les portes d'un exercici
ben incert, el sector...
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Corporació Catalana de Mitjans
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19a gala Catalunya Aixeca el Teló

Miércoles, 23 de septiembre de 2020
Anar al contingut
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La Planeta, Ruta 40, el Taller d’escenografia Castells i Maria Agustina Solé,
tercers Premis Catalunya de Teatre

Martes, 22 de septiembre de 2020

ACN Barcelona.-La sala La Planeta, la companyia Ruta 40, la cofundadora del Jove Teatre Regina Maria
Agustina Solé i el Taller d’escenografia Castells han estat guardonats aquest dimarts amb els...
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La Brúixola 22/09/2020

Martes, 22 de septiembre de 2020
Podcast del programa complet de La Brúixola
amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb els
escriptors Àlex Rovira i Fernando Trias de
Bes que presenten el llibre ‘Las siete llaves’.
Hem parlat amb...
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El Govern declara la cultura bé essencial

Martes, 22 de septiembre de 2020
La consellera Budó destaca que la declaració
"forma part d’un pla per preservar la cultura
davant de noves restriccions" El Govern ha
acordat declarar la cultura "bé essencial".
L'acord ha de...
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ADETCA fa un balanç de la temporada passada, abans la Gala d’aquesta nit

Martes, 22 de septiembre de 2020
Aquest vespre el Teatre Victòria acull una
nova edició de la gala Catalunya aixeca el
teló, organitzada per ADETCA (Associació
d’Empreses Productores de Teatre), els
Teatres Públics de Barcelona i...
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ELS TEATRES DE BARCELONA DEIXEN D’INGRESSAR 30 MILIONS PER LA
PANDÈMIA

Martes, 22 de septiembre de 2020

ABANS DE L ESTAT D ALARMA EL SECTOR GAUDIA D UNA BONA SALUT L’Associació d’Empreses
Productors de Teatre de Catalunya (Adetca) ha estimat que el final abrupte de la temporada al març després
de la...
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El món del teatre es reivindica com un espai 100% segur: “Ens hi juguem
molt”

Martes, 22 de septiembre de 2020
Analitzem l’estat del teatre amb el director
Àlex Rigola, l’actriu Marta Marco, l’autora i
directora Denise Duncan, el director del
festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, i el
crític de RAC1...
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Programación TV: ¿Qué ver hoy martes 22 de septiembre en televisión?

Martes, 22 de septiembre de 2020
Descubre qué puedes ver esta noche en la
televisión en abierto Consulta toda la parrilla
de televisión Esta noche de martes 22 de
septiembre la programación en televisión nos
permitirá disfrutar...
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Emoción, humor, crítica y magia en  Catalunya aixeca el teló!

Martes, 22 de septiembre de 2020

EN LA GALA CONDUCIDA POR EL MAGO POP Y SÍLVIA ABRIL CELEBRADA EN EL VICTÒRIA SE PREMIÓ
A LA COMPAÑÍA LA RUTA 40 Y A MARIA AGUSTINA OLIVÉ, ALMA DEL JOVE TEATRE REGINASilvia Abril
y el Mago Pop en...
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Adetca critica la limitació de mil persones amb el 70% de l'aforament

Martes, 22 de septiembre de 2020
L'entusiasme amb què el sector cultural va
rebre dilluns l'ampliació dels aforaments als
teatres, els cinemes i les sales de concerts
ha quedat aigualit aquest dimarts. "La nova
normativa inclou...
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https://www.arabalears.cat/cultura/adetca-critica-70-aforament-limitacio-mil-espectadors_0_2531746962.html

Mar, 22 de sep de 2020 18:17
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Adetca critica la limitació de mil persones amb el 70% de l'aforament

Martes, 22 de septiembre de 2020
Diu que la restricció fa "més inviable" l'activitat
als teatres amb platees grans L'entusiasme
amb què el sector cultural va rebre dilluns
l'ampliació dels aforaments als teatres, els
cinemes i...
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El Govern declara la cultura “bé essencial”

Martes, 22 de septiembre de 2020
En roda de premsa, Budó ha destacat que
s’ha fet aquest acord que “declara la cultura
com un bé essencial i ara s’ha d’anar
desgranant i desenvolupant de quina manera
això es tradueix. Aquest...
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Catalunya Press Espanol
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Los teatros estiman que dejaron de ingresar 30,5 millones en Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
La Associació d'Empreses Productores de
Teatre de Catalunya (Adetca) ha estimado
que el final abrupto de la temporada en marzo
tras la declaración del estado de alarma y las
sucesivas fases por la...

114 / 161



Llagostera Ràdio
https://www.llagosteraradio.cat/noticies/3570-el-govern-catala-declara-la-cultura-com-a-be-essencial

Mar, 22 de sep de 2020 17:32
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Govern català declara la cultura com a "bé essencial"

Martes, 22 de septiembre de 2020

Aquesta declaració, ha apuntat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, "forma part d’un pla per preservar la
cultura davant de noves restriccions, i establir una sèrie d’accions que donin...
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El Govern declara la cultura  bé essencial

Martes, 22 de septiembre de 2020

Meritxell Budó destaca que la declaració forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions
Per ACN Fotos ACN Publicat el 22 de setembre 2020 El Govern ha acordat declarar...

116 / 161



Metropoliabierta.com
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/teatros-barcelona-pierden-millones-coronavirus_31338_102.html

Mar, 22 de sep de 2020 17:23
Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Los teatros pierden 30,5 millones por culpa del coronavirus

Martes, 22 de septiembre de 2020
Los teatros de Barcelona  han dejado de
ingresar 30,5 millones de euros por el
cierre de salas decretado el pasado mes de
marzo por el Covid-19. La presidenta de
Empresas de Teatro de Cataluña...
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Els teatres estimen que van deixar d'ingressar 30,5 milions a Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
L'Associació d'Empreses Productors de
Teatre de Catalunya (Adetca) ha estimat que
el final abrupte de la temporada al març
després de la declaració de l'estat d'alarma i
les successives fases per...
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Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros durante la
pandemia

Martes, 22 de septiembre de 2020

El parón teatral se ha saldado con «850.000 espectadores que no han podido ir al teatro, más de 5.300
funciones anuladas y 510 espectáculos afectados» Si ayer la buena noticia, por decir algo, fue...
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El teatre ha deixat d’ingressar 30,5 milions d’euros per la pandèmia només a
Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
El Mago Pop i Sílvia Abril condueixen dimarts
a la nit la gala d’obertura de temporada
‘Catalunya aixeca el teló’ El Mago Pop, al
Teatre Victòria. m. MINOCRI A punt
d'inaugurar-se oficialment la...
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Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros durante la
pandemia

Martes, 22 de septiembre de 2020
El parón teatral se ha saldado con «850.000
espectadores que no han podido ir al teatro,
más de 5.300 funciones anuladas y 510
espectáculos afectados» Si ayer la buena
noticia, por decir algo, hoy...
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ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/espana/catalunya/abci-teatros-barcelona-dejaron-ingresar-305-millones-euros-durante-pandemia-202009221631_noticia.html

Mar, 22 de sep de 2020 16:37
Audiencia: 126.354

VPE: 492,78

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros durante la
pandemia

Martes, 22 de septiembre de 2020
El parón teatral se ha saldado con «850.000
espectadores que no han podido ir al teatro,
más de 5.300 funciones anuladas y 510
espectáculos afectados» Si ayer la buena
noticia, por decir algo, fue...

122 / 161



ABC.es
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-teatros-barcelona-dejaron-ingresar-305-millones-euros-durante-pandemia-202009221631_noticia.html

Mar, 22 de sep de 2020 16:35
Audiencia: 1.648.069

VPE: 11.866,09

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros durante la
pandemia

Martes, 22 de septiembre de 2020
El parón teatral se ha saldado con «850.000
espectadores que no han podido ir al teatro,
más de 5.300 funciones anuladas y 510
espectáculos afectados» Si ayer la buena
noticia, por decir algo, fue...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200922/483627993140/los-teatros-de-barcelona-dejaron-de-ingresar-305-millones-euros-por-la-covid.html

Mar, 22 de sep de 2020 16:02
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones euros por la
COVID

Martes, 22 de septiembre de 2020

Barcelona, 22 sep (EFE).- Los teatros de Barcelona dejaron de ingresar 30,5 millones de euros por el cierre
de salas decretado el pasado mes de marzo por la COVID, según ha informado este martes...
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Diari MES
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/catalunya/2020/09/22/el_govern_declara_cultura_essencial_89467_3029.html

Mar, 22 de sep de 2020 15:38
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Govern declara la cultura «bé essencial»

Martes, 22 de septiembre de 2020
Budó destaca que la declaració «forma part
d’un pla per preservar la cultura davant de
noves restriccions» El Govern ha acordat
declarar la cultura «bé essencial». L'acord ha
de servir com a «punt...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/teatre-perdues-30-milions-euros-caiguda-resultats-temporada-2020-coronavirus-covid-19_0_2531746922.html

Mar, 22 de sep de 2020 15:35
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El teatre deixa d'ingressar 30,5 milions d'euros a Barcelona per la pandèmia

Martes, 22 de septiembre de 2020
El sector reobre amb una crida al públic
perquè els faci confiança i torni a les platees
Obrir i omplir. El sector teatral arrenca la
temporada 2020-2021 amb ganes de girar full
i allunyar-se dels...
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Diari MES
https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/cataluna/2020/09/22/el_govern_declara_cultura_essencial_89467_3029.html

Mar, 22 de sep de 2020 15:34
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Gobierno declara la cultura «bien esencial»

Martes, 22 de septiembre de 2020
Budó destaca que la declaración «forma
parte de un plan para preservar la cultura ante
nuevas restricciones» El Gobierno ha
acordado declarar la cultura «bien esencial».
El acuerdo tiene que...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/teatre-perdues-30-milions-euros-caiguda-resultats-temporada-2020-coronavirus-covid-19_0_2531746922.html

Mar, 22 de sep de 2020 15:29
Audiencia: 33.075

VPE: 198,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El teatre deixa d'ingressar 30,5 milions d'euros a Barcelona per la pandèmia

Martes, 22 de septiembre de 2020
Obrir i omplir. El sector teatral arrenca la
temporada 2020-2021 amb ganes de girar full
i allunyar-se dels últims mesos, que han estat
"catastròfics". La pandèmia del coronavirus
ha convertit la...
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Radio Balaguer
http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=33472

Mar, 22 de sep de 2020 15:29
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Govern declara la cultura 'bé essencial'. Budó destaca que la declaració
'forma part d'un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions'

Martes, 22 de septiembre de 2020
22-09-2020 El Govern ha acordat declarar la
cultura "bé essencial". L'acord ha de servir
com a "punt de partida" per elaborar el marc
normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la
cultura i els...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-govern-declara-la-cultura-be-essencial/

Mar, 22 de sep de 2020 15:14
Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Govern declara la cultura “bé essencial”

Martes, 22 de septiembre de 2020

ACN Barcelona.-El Govern ha acordat declarar la cultura “bé essencial”. L’acord ha de servir com a “punt de
partida” per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i...
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Cope
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/catalunya-coronavirus--los-teatros-estiman-que-dejaron-ingresar-305-millones-barcelona-20200922_906155

Mar, 22 de sep de 2020 15:01
Audiencia: 129.220

VPE: 426,42

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

CATALUNYA.-Coronavirus.- Los teatros estiman que dejaron de ingresar 30,5
millones en Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
La Associació d'Empreses Productores de
Teatre de Catalunya (Adetca) ha estimado
que el final abrupto de la temporada en marzo
tras la declaración del estado de alarma y las
sucesivas fases por la...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2967768/los-teatros-estiman-que-dejaron-de-ingresar-305-millones-en-barcelona/

Mar, 22 de sep de 2020 14:54
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Los teatros estiman que dejaron de ingresar 30,5 millones en Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) La Associació d'Empreses Productores de Teatre de Catalunya (Adetca)
ha estimado que el final abrupto de la temporada en marzo tras la declaración del estado de alarma...
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Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-teatros-estiman-dejaron-ingresar-305-millones-barcelona-20200922143359.html

Mar, 22 de sep de 2020 14:39
Audiencia: 297.339

VPE: 3.568,07

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Los teatros estiman que dejaron de ingresar 30,5 millones en Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
(EUROPA PRESS) -    La Associació
d'Empreses Productores de Teatre de
Catalunya (Adetca) ha estimado que el final
abrupto de la temporada en marzo tras la
declaración del estado de alarma y las...
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Europa Press
http://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3333139/

Mar, 22 de sep de 2020 14:38
Audiencia: 297.339

VPE: 3.568,07

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Coronavirus.- Los teatros estiman que dejaron de ingresar 30,5 millones en
Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020

Noticia Asociada CATALUNYA.- Contenido: La Associació d'Empreses Productores de Teatre de Catalunya
(Adetca) ha estimado que el final abrupto de la temporada en marzo tras la declaración del...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/audios/isabel-vidal-presidenta-adetca-20200922_1219661

Mar, 22 de sep de 2020 14:37
Audiencia: 129.220

VPE: 426,42

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Isabel Vidal, presidenta de ADETCA

Martes, 22 de septiembre de 2020
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe
Domingo Castaño
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El País
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-09-22/el-teatro-dejo-de-ingresar-305-millones-de-euros-por-la-pandemia-solo-en-barcelona.html

Mar, 22 de sep de 2020 14:33
Audiencia: 2.697.293

VPE: 12.947,01

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El teatro dejó de ingresar 30,5 millones de euros por la pandemia sólo en
Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020

El Mago Pop y Sílvia Abril conducen esta noche en el Victòria la gala de apertura de temporada ‘Catalunya
aixeca el teló’ The Sero, el televisor vertical que gira para adaptarse a tu contenido La...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/adetca-lamenta-la-lletra-petita-dels-nous-aforaments-i-que-no-es-facin-extensius-a-tot-el-territori/

Mar, 22 de sep de 2020 14:03
Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

ADETCA lamenta “la lletra petita” dels nous aforaments i que no es facin
extensius a tot el territori

Martes, 22 de septiembre de 2020

ACN Barcelona.-L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) s’ha mostrat parcialment
satisfeta aquest dimarts amb l’augment dels aforaments de les sales fins al 70%, autoritzat pel...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200922/adecta-teatres-perdues-milionaries-coronavirus-xifres-8122817?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=oci-i-cultura Mar, 22 de sep de 2020 13:39

Audiencia: 7.383

VPE: 14,77

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El sector teatral perd 30,5 milions d'euros a Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
Adetca calcula que el tancament per
Covid-19 de les sales va afectar 850.000
espectadors, 5.341 funcions i 510 espectacles
Les empreses del sector criden a omplir els
teatres en la gala 'Catalunya...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/gala-catalunya-aixeca-telo-comienzo-temporada-teatral-20200922_905842

Mar, 22 de sep de 2020 13:15
Audiencia: 129.220

VPE: 426,42

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La gala 'Catalunya aixeca el teló' da comienzo a la temporada teatral

Martes, 22 de septiembre de 2020
El acto se celebrará esta noche en el teatro
Victoria Esta noche, el teatro Victoria acoge
la gala 'Catalunya aixeca el teló', organizada
por la Asociación de Empresas Productoras
de Teatro. El...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200922/adecta-teatros-perdidas-millonarias-coronavirus-cifras-8122817

Mar, 22 de sep de 2020 12:34
Audiencia: 444.683

VPE: 2.668,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El sector teatral pierde 30,5 millones de euros en Barcelona

Martes, 22 de septiembre de 2020
Adetca calcula que el cierre por covid-19 de
las salas afectó a 850.000 espectadores,
5.341 funciones y 510 espectáculos Las
empresas del sector llaman a llenar los
teatros en la gala 'Catalunya...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200922/aumento-aforo-cultura-70-limitacion-1000-espectadores-8122505?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=portada Mar, 22 de sep de 2020 08:28

Audiencia: 7.383

VPE: 14,77

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

L'aforament de sales creix al 70% però amb un límit de 1.000 espectadors

Martes, 22 de septiembre de 2020
El món de les arts escèniques celebra la
mesura que permet augmentar la capacitat
dels espais culturals El món de les arts
escèniques valora positivament l’ ampliació
al 70% dels aforaments als...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1852409-un-70-d-alleujament.html

Mar, 22 de sep de 2020 02:06
Audiencia: 129.220

VPE: 387,66

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Un 70% d’alleujament

Martes, 22 de septiembre de 2020
Les sales de teatre i cinema de Barcelona i
de l’àrea metropolitana respiren per la
reducció de la restricció: ara hi podran entrar
fins al 70% dels espectadors, separats Era
una demanda que...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1852241-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo-avui-a-tv3.html

Mar, 22 de sep de 2020 02:00
Audiencia: 129.220

VPE: 387,66

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La gala ‘Catalunya aixeca el teló’, avui a TV3

Martes, 22 de septiembre de 2020

La gala Catalunya aixeca el teló, que obre la temporada teatral, s’emetrà avui en directe per TV3 (22 h). La
19a edició de la gala serà presentada per Sílvia Abril i Antonio Díaz, El Mago Pop, des...
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Head Topics España
https://headtopics.com/es/el-aforo-de-salas-crece-al-70-pero-con-un-l-mite-de-1000-espectadores-15804003

Mar, 22 de sep de 2020 01:55
Audiencia: 147.680

VPE: 575,95

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El aforo de salas crece al 70% pero con un límite de 1000 espectadores

Martes, 22 de septiembre de 2020

El mundo de las artes escénicas celebra la medida que permite aumentar la capacidad de los espacios
culturales ÁLVARO MONGEEl mundo de las artes escénicas valora positivamente la ampliación al 70%...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200921/sube-al-70-el-aforo-maximo-en-equipamientos-culturales-y-cines-8121758?utm_source=rss-
noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=sociedad Mar, 22 de sep de 2020 00:59

Audiencia: 444.683

VPE: 2.668,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Sube al 70% el aforo máximo en equipamientos culturales pero se limita a
1000 espectadores

Martes, 22 de septiembre de 2020
El sector cultural aplaude la medida aprobada
por el Procicat aprueba la medida, que afecta
a Barcelona y otros 15 municipios de su área
metropolitana El mundo de las artes
escénicas valora...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200922/aumento-aforo-cultura-70-limitacion-1000-espectadores-8122505

Mar, 22 de sep de 2020 00:12
Audiencia: 444.683

VPE: 2.668,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El aforo de salas crece al 70% pero con un límite de 1000 espectadores

Martes, 22 de septiembre de 2020
El mundo de las artes escénicas celebra la
medida que permite aumentar la capacidad
de los espacios culturales El mundo de las
artes escénicas valora positivamente la
ampliación al 70% de los...
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Ripollet Ràdio
https://www.ripolletradio.cat/2020/09/21/el-7e-art-de-talia-21-09-2020/

Lun, 21 de sep de 2020 20:00
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

El 7è Art De Talia 21/09/2020

Lunes, 21 de septiembre de 2020
Fitxa : EL SETÈ ART DE TALIA – núm. 650
data d’emissió: 21-Setembre-2020 RECORDS
DE : Lennie Niehaus, Juan Marsé; Nick
Cordero, Brent Carver, Terrence McNally;
Gerardo Vera; Quim Lecina; Carme...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/la-fundacio-sgae-amb-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo/

Lun, 21 de sep de 2020 19:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Fundació SGAE amb la gala ‘Catalunya aixeca el teló’

Lunes, 21 de septiembre de 2020
COMUNICAT de la Fundació SGAE, que col·
labora, un any més, a la gala Catalunya
Aixeca el Teló. Per dinovè any consecutiu, la
Fundació SGAE dóna suport a la gala
Catalunya aixeca el teló , un acte...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/premsa/la-gala-catalunya-aixeca-el-telo-2020-amb-silvia-abril-i-el-mago-pop-a-tv3/nota-de-premsa/3048039/

Lun, 21 de sep de 2020 14:07
Audiencia: 83.286

VPE: 349,80

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La gala "Catalunya aixeca el teló 2020", amb Sílvia Abril i el Mago Pop, a TV3

Lunes, 21 de septiembre de 2020
Demà, a les 22.00, TV3 emetrà la gala
"Catalunya aixeca el teló 2020", un acte que
tradicionalment obre la temporada teatral a
tot el país. Aquesta edició, la dinovena, la
presentaran Sílvia Abril...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1851392-de-gires-i-rebaixes.html

Lun, 21 de sep de 2020 02:06
Audiencia: 129.220

VPE: 387,66

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

De gires i rebaixes

Lunes, 21 de septiembre de 2020
Les companyies teatrals en gira alerten que
els ajuntaments els demanen una reducció a
la meitat del caixet o fer dues funcions al
mateix preu ‘Els Brugarol’ i ‘Eva contra Eva’
hauran d’esperar...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/consellera-Ponsa-proposara-cultura-be-essencial-aforament-66_0_2529947186.html

Sáb, 19 de sep de 2020 18:03
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La consellera Ponsa proposarà que la cultura sigui un bé essencial

Sábado, 19 de septiembre de 2020
El Govern preveu autoritzar que l'aforament
dels espais escènics passi del 50% al 66% o
al 70% La consellera de Cultura, Àngels
Ponsa, ha estrenat el càrrec amb dues
notícies que responen a...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/consellera-Ponsa-proposara-cultura-be-essencial-aforament-66_0_2529947186.html

Sáb, 19 de sep de 2020 17:58
Audiencia: 33.075

VPE: 198,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La consellera Ponsa proposarà que la cultura sigui un bé essencial

Sábado, 19 de septiembre de 2020
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha
estrenat el càrrec amb dues notícies que
responen a algunes de les demandes de
l'ecosistema cultural. Divendres, en la
inauguració de la 69a Fira del...
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Eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/generalitat-ultima-tramites-para-incrementar-hasta-70-aforo-espacios-cultura_1_6230215.html

Vie, 18 de sep de 2020 14:57
Audiencia: 555.808

VPE: 3.168,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Generalitat ultima trámites para incrementar hasta 70% aforo espacios cultura

Viernes, 18 de septiembre de 2020
Barcelona, 18 sep (EFE).- La Generalitat
ultima los trámites para que los espacios
escénicos y musicales puedan ampliar en
Cataluña su aforo actual del 50 por ciento,
debido a la pandemia por...
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Cope
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/generalitat-ultima-tramites-para-incrementar-hasta-aforo-espacios-cultura-20200918_900699

Vie, 18 de sep de 2020 13:42
Audiencia: 129.220

VPE: 426,42

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Generalitat ultima trámites para incrementar hasta 70% aforo espacios cultura

Viernes, 18 de septiembre de 2020
La Generalitat ultima los trámites para que
los espacios escénicos y musicales puedan
ampliar en Cataluña su aforo actual del 50
por ciento, debido a la pandemia por
coronavirus, hasta el 65 o 70...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200918/483530408981/generalitat-ultima-tramites-para-incrementar-hasta-70-aforo-espacios-cultura.html

Vie, 18 de sep de 2020 12:57
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Generalitat ultima trámites para incrementar hasta 70% aforo espacios cultura

Viernes, 18 de septiembre de 2020

Barcelona, 18 sep (EFE).- La Generalitat ultima los trámites para que los espacios escénicos y musicales
puedan ampliar en Cataluña su aforo actual del 50 por ciento, debido a la pandemia por...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200918/483525931475/cultura-alerta-roja-uribes-ponsa.html

Vie, 18 de sep de 2020 06:05
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

La cultura en estado de shock por la pandemia

Viernes, 18 de septiembre de 2020
Distintos sectores culturales piden un plan de
rescate y de recuperación que alcance al 221
La cultura es segura, lo dice el ministro y lo
dice el sector, pero las restricciones
sanitarias impiden...
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/09/superar-les-incerteses.html

Mar, 15 de sep de 2020 01:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Superar les incerteses

Martes, 15 de septiembre de 2020
Xavier Albertí ha construït la temporada
2020/21, la del seu comiat, mirant de
recuperar el màxim dels títols que van caure
la temporada passada per la pandèmia.
Evidentment, això ha implicat que...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/dema-dimarts-dia-15-es-podra-seguir-per-streaming-el-debat-consequencies-de-la-covid-19-als-teatres/

Lun, 14 de sep de 2020 22:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Demà dimarts, dia 15, es podrà seguir per streaming el debat ‘Conseqüències
de la Covid-19 als teatres’

Lunes, 14 de septiembre de 2020
Pla mitja d'una parella separada per les
restriccions, abans de l'inici de l'obra. Imatge
del 22 de maig del 2020. (Horitzontal) El portal
Gestió Recomana ens anuncia que demà,
dimarts dia 15, es...
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Madrid Es Noticia
https://www.madridesnoticia.es/2020/09/ionizacion-covid19-teatro/

Vie, 11 de sep de 2020 08:38
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El método de ionización del aire del Teatro Pavón Kamikaze

Viernes, 11 de septiembre de 2020

El Teatro Pavón Kamikaze de Madrid ensaya un nuevo método de ionización del aire contra el virus . La
empresa de climatización Taira y el Estudio Priamo es la encargada de probar este método en el...
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/09/teatre-malgrat-tot.html

Vie, 11 de sep de 2020 01:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Teatre, malgrat tot

Viernes, 11 de septiembre de 2020
Les reposicions predominen als grans teatres
privats amb 'La jaula de las locas', 'Escape
Room', 'Cobertura' i 'El mètode Grönholm'El
TNC estrena a l'octubre 'Decameró', un
homenatge a Pasolini, i...
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Inout Viajes
https://www.inoutviajes.com/noticia/13622/otras-noticias/teatros-privados-de-madrid-y-cataluna-se-unen-en-la-aplicacion-del-programa-teatro-seguro.html

Mié,  9 de sep de 2020 20:54
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Teatros privados de Madrid y Cataluña se unen en la aplicación del programa
Teatro Seguro

Miércoles,  9 de septiembre de 2020

La positiva experiencia en la asistencia a teatros y cines desde que se reanudó la actividad en los mismos,
pone de relieve que estos recintos pueden ser un modelo a seguir por otros sectores de...
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