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La directora executiva del
TNC, Mònica Campos, adver-
teix que la venda d’entrades
per als espectacles s’anirà

fent per trams. Ara, per exem-
ple, posen a ls venda els es-
pectacles d’octubre i novem-
bre. Mantindran la reducció
del 50% d’aforament que ex-
igeix el Procicat. Tot i així, ahir
el TNC s’afegia a la demanda
de Focus (que ho va reclamar
en la presentació de dilluns al

Romea) i d’Adetca des de fa
algunes setmanes que “els
aforaments es puguin am-
pliar”. És un clam que es fa ca-
da cop més necessari per do-
nar viabilitat econòmica a les
sales. Actualment, el servei de
venda d’entrades del TNC ja
permet fer compres per grups

de conveniència que perme-
tria aprofitar millor els afora-
ments mantenint la distància
de seguretat.

De fet, ahir mateix, l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre
de Catalunya (Adetca) i l’As-
sociació de Productors i Tea-
tres de Madrid (Aptem) de-

fensaven que els espais d’ex-
hibició poden ser un “model a
seguir” per a altres sectors de
l’activitat econòmica i cultural.
Coincidint amb la imminent
posada en marxa de la tem-
porada, les dues patronals
van voler recordar el compro-
mís amb la seguretat i van vo-

ler transmetre un missatge de
confiança.

Campos està convençuda
de les ganes del públic de tor-
nar a omplir les sales. Ahir a la
tarda van fer una presentació
per a abonats. Les reserves
per assistir-hi s’havien exhau-
rit en només mitja hora.

El TNC s’afegeix a
les reivindicacions
d’Adetca

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

Demanda per ampliar l’aforament a les sales de Barcelona

6 / 170



09/09/20El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Pr: Diaria
Tirada: 9.371
Dif: 7.580

Pagina: 32
Secc: CULTURA    Valor: 729,70 €    Area (cm2): 128,1    Ocupac: 14,88 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 30320

C
od: 134308865

La directora executiva del
TNC, Mònica Campos, adver-
teix que la venda d’entrades
per als espectacles s’anirà

fent per trams. Ara, per exem-
ple, posen a ls venda els es-
pectacles d’octubre i novem-
bre. Mantindran la reducció
del 50% d’aforament que ex-
igeix el Procicat. Tot i així, ahir
el TNC s’afegia a la demanda
de Focus (que ho va reclamar
en la presentació de dilluns al

Romea) i d’Adetca des de fa
algunes setmanes que “els
aforaments es puguin am-
pliar”. És un clam que es fa ca-
da cop més necessari per do-
nar viabilitat econòmica a les
sales. Actualment, el servei de
venda d’entrades del TNC ja
permet fer compres per grups

de conveniència que perme-
tria aprofitar millor els afora-
ments mantenint la distància
de seguretat.

De fet, ahir mateix, l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre
de Catalunya (Adetca) i l’As-
sociació de Productors i Tea-
tres de Madrid (Aptem) de-

fensaven que els espais d’ex-
hibició poden ser un “model a
seguir” per a altres sectors de
l’activitat econòmica i cultural.
Coincidint amb la imminent
posada en marxa de la tem-
porada, les dues patronals
van voler recordar el compro-
mís amb la seguretat i van vo-

ler transmetre un missatge de
confiança.

Campos està convençuda
de les ganes del públic de tor-
nar a omplir les sales. Ahir a la
tarda van fer una presentació
per a abonats. Les reserves
per assistir-hi s’havien exhau-
rit en només mitja hora.

El TNC s’afegeix a
les reivindicacions
d’Adetca

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

Demanda per ampliar l’aforament a les sales de Barcelona
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Llum per a la 
tardor teatral

Focus

El grup  presenta la programació de les seves quatre sales, 
que comptarà amb 45 muntatges, molts dels quals estrenes

MARTA CERVERA 

BARCELONA

L
a temporada de Focus 
arrenca el dia 15, però 
Begoña Alberdi, la sopra-
no que durant tot el con-

finament va oferir des del seu 
balcó una ària d’òpera diària-
ment, va ser la primera artista a 
actuar al Romea. Ho va fer can-
tant O mio babbino caro, com a 
símbol de tots els artistes que 
amb el seu talent van animar la 
gent en els pitjors moments. Per 
això Focus la va convidar a inau-
gurar la seva nova temporada, 
per aportar esperança d’un fu-
tur millor a través d’una progra-
mació rica i variada, amb obres 
per a tots els gustos. 

Compromís, aliances, risc i 
confiança són els quatre eixos 
fonamentals per reprendre el 
pols i recuperar la il·lusió des-
prés d’un annus horribilis. Daniel 
Martínez, president del Grup Fo-
cus, va  parlar clar en la presenta-
ció de la temporada, amb la im-
pressionant imatge d’una biblio-
teca projectada darrere seu, ex-
treta del muntatge sobre Ciceró 
que va protagonitzar Josep Maria 
Pou. «Per damunt de tot ens mou 
l’anhel de tornar a veure i a viure 
el teatre. Sentir els aplaudiments 
i omplir les butaques és vital en 
tots els sentits», va destacar Mar-
tínez abans d’apuntar que, per  
fer-ho, es necessiten unes «con-
dicions imprescindibles», espe-
rant que l’aforament del 50% 
que estipula actualment el Pro-
cicat a Catalunya pugui aug-
mentar fins al 75%.  

«El balanç de l’última tempo-
rada és una catàstrofe», va con-
fessar. Focus ha registrat tres 

milions d’euros de pèrdues. 
«Aquest ofici no resulta mai fàcil, 
però continuarem arriscant», va 
afegir César Martínez, el relleu al 
capdavant de l’empresa, demos-
trant el seu ferm compromís 
amb la creació de qualitat. Sense 
ell difícilment haurien aconse-
guit vendre 5.200 tíquets confian-
ça, entrades que la gent va com-
prar sense saber què programa-
rien els teatres de Focus: Romea, 
Goya, Condal i La Villarroel. 

Per animar els espectadors, 
es posarà en marxa el primer 
abonament per a les seves qua-
tre sales, que programaran 45 
espectacles en total: 25 estrenes 
absolutes a Barcelona, 9 produc-

‘Rentrée’ de les arts escèniques marcada per la pandèmia

cions pròpies, 8 coproduccions i 
28 muntatges aliens a la produc-
tora. «Continuarem treballant 
pel teatre, per la cultura, per 
Barcelona» va assenyalar Daniel 
Martínez.  
 També va denunciar «la pro-
gressiva pèrdua d’importància» 
de la capital catalana. «Barcelo-
na està tocada. L’activitat cultu-
ral ha passat de ser frenètica i 
envejable a acomodatícia i gris», 
però creu que estem a temps de 
recuperar pistonada si se sap 
aprofitar «concentració a la ciu-
tat de talent teatral, audiovi-
sual, editorial, musical i d’arts 
plàstiques». Com han demos-
trat Adetca, Faeteda i Actúa Cul-
tura, la unió és imprescindible 
per resistir i avançar. «I la his -
tòria demostra que l’aliança pu-
blicoprivada sempre ha poten-
ciat les immenses capacitats 
d’aquesta ciutat». 

 
PROGRAMA VARIAT / A la programa-
ció hi ha moltes reposicions i un 
95% d’obres que no van poder es-
trenar-se a causa del tancament
de les sales la temporada passa-
da, com Puertas abiertas, d’Emma 
Riverola, que protagonitzarà Ca-
yetana Guillén Cuervo. Hi ha
molta varietat en la programa-
ció, amb clàssics com El rey Lear, 
de Shakespeare, a càrrec d’Atala-
ya Teatro, i Esperando a Godot, de 
Beckett, amb Pepe Viyuela i Al-
berto Giménez com a protagonis-
tes. I dues apostes per textos cèle-
bres no escrits per a l’escena:
d’una banda, Pedro Páramo, adap-
tació d’una obra clau de la litera-
tura llatinoamericana de Juan 
Rulfo dirigida per Mario Gas, que 
unirà Pablo Derqui i Vicky Peña; i 

d’altra banda, Paraíso perdido, ba-
sada en el poema de John Milton, 
adaptada per Helena Tornero i 
dirigida per Andrés Lima. Totes 
dues es veuran al Romea. Les du-
es són nous projectes on Focus és 
productor, com també ho és de
La cabra, o qui és Sylvia?, obra que 
al seu dia va interpretar i va diri-
gir Josep Maria Pou en un premi-
at muntatge. La Villarroel estre-
narà una nova producció dirigi-
da per Ivan Morales amb un re-
partiment de gran volada: Jordi 
Bosch, Emma Vilarasau, Jordi 
Martínez i Roger Vilà. Golfus de 
Roma i Asesinato en el Orient Ex-
press, amb Eduard Farelo com a
inspector Poirot, completen les 

«Per damunt  
de tot ens mou  
 l’anhel de tornar  
a veure i viure 
el teatre»,  afirma 
Daniel Martínez

UN EMOTIU 
RETROBAMENT

J  La principal productora 

privada barcelonina va reunir en 

la presentació de la temporada 

actors i directors. Tot i que els 

protocols de seguretat van 

impedir que hi assistíssim tots els 

que solien acudir a l’acte, va ser 

emotiu retrobar-se al Romea amb 

Jordi Bosch, Emma Vilarasau, 

Clara Segura, Bruno Oro, Pol 

López, David Selvas, Albel Folk, 

Iván Morales, Vicky Peña i Mario 

Gas. Tots amb mascareta i 

respectant la distància de 

seguretat. També hi va ser Cesc 

Casadesús, director del festival 

Grec, així com representants de 

Cultura de la Generalitat i de la 

Diputació de Barcelona, no 

així de l’ajuntament.

ELS CREADORS

Lola Herrera a ‘Cinco horas con Mario’.
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LLL

noves produccions de Focus per 
a aquest 2020-21. 
 

AQUELLS DIES D’OCTUBRE / Els dies 
d’ahir, un viatge emocional i po-
lític a la turbulenta tardor del 
2017 que retrata els cinc dies 
clau del procés independentista, 
promet. La firma l’aclamat dra-
maturg Jordi Casanovas (Jauría, 
Valenciana, Vilafranca) i el portarà 
a escena Ferran Utzet a La Villar-
roel, amb un destacat reparti-
ment. Allà també s’estrenarà 
Classe, una obra d’Iseult Golden i 
David Horan, dirigida per Pau 
Carrió, que interpretaran Pol Ló-
pez, Pau Roca i Carlota Olcina. I 
el nou de Cesc Gay, 53 diumenges, 

una comèdia familiar, arribarà 
al Romea al desembre amb Pere 
Arquillué, Marta Marco, Àgata 
Roca i Lluís Villanueva.  

És necessari més que mai om-
plir els teatres. No és estrany 
que abundin les reposicions, 
amb títols com Escape Room, Cin-
co horas con Mario –monòleg in-
terpretat per Lola Herrera que 
torna al Goya al novembre des-
prés d’esgotar localitats en la se-
va última visita– i El pare de la nú-
via, una comèdia protagonitza-
da per Joan Pera que tornarà al 
Condal al desembre. També es 
recupera, amb una renovada 
producció i repartiment, el mu-
sical Pegados al Goya. H

MAITE CRUZ

Pepe Viyuela a ‘Esperando a Godot’.

Daniel Anglès (director del Condal), Josep Maria Pou (Romea), 

Daniel Martínez, president de Focus, Tania Brenlle (La Villarroel)  

i César Martínez (director d’art i continguts de Focus), ahir.
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Luz para el 
otoño teatral  

Focus

El grupo  presenta la programación de sus cuatro salas, 
que contará con 45 montajes, muchos de ellos estrenos

MARTA CERVERA 

BARCELONA

L
a temporada de Focus 
arranca el día 15, pero 
Begoña Alberdi, la so-
prano que durante todo 

el confinamiento ofreció desde 
su balcón un aria de ópera a dia-
rio, fue la primera artista en ac-
tuar en el Romea. Lo hizo can-
tando O mio babbino caro, como 
símbolo de todos los artistas que 
con su talento animaron a la 
gente en los peores momentos. 
Por eso Focus la invitó a inaugu-
rar su nueva temporada, para 
aportar esperanza de un futuro 
mejor a través con una progra-
mación rica y variada, con obras 
para todos los gustos. 

Compromiso, alianzas, riesgo 
y confianza son los cuatro ejes 
fundamentales para retomar el 
pulso y recuperar la ilusión tras 
un annus horribilis. Daniel Martí-
nez, presidente del Grup Focus,  
habló claro en la presentación 
de la temporada, con la impre-
sionante imagen de una biblio-
teca proyectada detrás suyo, ex-
traída del montaje sobre Cice-
rón que protagonizó Josep Maria 
Pou. «Por encima de todo nos 
mueve el anhelo de volver a ver y 
a vivir el teatro. Escuchar los 
aplausos y llenar las butacas es 
vital en todos los sentidos», des-
tacó Martínez antes de apuntar 
que, para ello, se necesitan unas 
«condiciones imprescindibles», 
esperando que el aforo del 50% 
que estipula actualmente el Pro-
cicat en Catalunya pueda au-
mentar hasta el 75%.  

«El balance de la última tem-
porada es una catástrofe», confe-
só. Focus ha registrado tres mi-

llones de euros de pérdidas. «Es-
te oficio no resulta nunca fácil, 
pero seguiremos arriesgando», 
añadió César Martínez, el relevo 
al frente de la empresa, demos-
trando su firme compromiso 
con la creación de calidad. Sin él 
difícilmente hubieran logrado 
vender 5.200 tíquets confianza, en-
tradas que la gente compró sin 
saber qué programarían los tea-
tros de Focus: Romea, Goya, Con-
dal y La Villarroel. 

Para animar a los espectado-
res se pondrá en marcha el pri-
mer abono para sus cuatro salas, 
que programarán 45 espectácu-
los en total: 25 estrenos absolu-
tos en Barcelona, 9 producciones 

‘Rentrée’ marcada por la pandemia

propias, 8 coproducciones y 28 
montajes ajenos a la productora. 
«Seguiremos trabajando por el 
teatro, por la cultura, por Barce-
lona» señaló Daniel Martínez.  
 También denunció «la pro-
gresiva pérdida de pujanza» de 
la capital catalana. «Barcelona 
está tocada. La actividad cultural 
ha pasado de ser frenética y envi-
diable a acomodaticia y gris», pe-
ro cree que estamos a tiempo de 
recuperar pistón si se sabe apro-
vechar «la concentración en la 
ciudad de talento teatral, audio-
visual, editorial, musical y de ar-
tes plásticas».  Como han demos-
trado Adetca, Faeteda y Actúa 
Cultura, la unión es imprescin-
dible para resistir y avanzar. «Y 
la historia demuestra que la 
alianza público-privada siempre 
ha potenciado las inmensas ca-
pacidades de esta ciudad». 

 
PROGRAMA VARIADO / En la progra-
mación hay muchas reposicio-
nes y un 95% de obras que no pu-
dieron estrenarse a causa del
cierre de las salas la temporada 
pasada, como Puertas abiertas, de 
Emma Riverola, que protagoni-
zará Cayetana Guillén Cuervo.
Hay mucha variedad en la pro-
gramación, con clásicos como El 
rey Lear, de Shakespeare, a cargo 
de Atalaya Teatro, y Esperando a 
Godot, de Beckett, con Pepe Vi-
yuela y Alberto Giménez como
protagonistas. Y dos apuestas
por textos célebres no escritos
para la escena: por un lado, Pe-
dro Páramo, adaptación de una 
obra clave de la literatura latino-
americana de Juan Rulfo dirigi-
da por Mario Gas, que unirá a
Pablo Derqui y Vicky Peña; y por 

otro, Paraíso perdido, basada en el 
poema de John Milton, adapta-
da por Helena Tornero y dirigi-
da por Andrés Lima. Ambas se 
verán en el Romea. Las dos son 
nuevos proyectos donde Focus 
es productor, como también lo 
es de La cabra, o qui és Sylvia?, obra 
que en su día interpretó y diri-
gió Josep Maria Pou en un pre-
miado montaje. La Villarroel es-
trenará una nueva producción 
dirigida por Ivan Morales con 
un reparto de campanillas: Jordi
Bosch, Emma Vilarasau, Jordi 
Martínez y Roger Vilà. Golfus de 
Roma y Asesinato en el Orient Ex-
press, con Eduard Farelo como 
inspector Poirot, completan las 

«Por encima de 
todo nos mueve el 
 anhelo de volver 
a ver y vivir 
el teatro»,  afirma 
Daniel Martínez

UN EMOTIVO 
REENCUENTRO 

J   La mayor productora privada 

barcelonesa reunió en la 

presentación de su temporada a 

actores y directores. Aunque los  

protocolos de seguridad 

impidieron asistir a todos los que 

solían acudir al acto, fue emotivo 

reencontrarse en el Romea con 

Jordi Bosch, Emma Vilarasau, 

Clara Segura, Bruno Oro, Pol 

López, David Selvas, Albel Folk, 

Iván Morales, Vicky Peña y Mario 

Gas. Todos con mascarilla y 

respetando la distancia de 

seguridad. También asistió Cesc 

Casadesús, director del festival 

Grec, así como representantes 

de cultura de la Generalitat y de 

la Diputación de Barcelona, no 

así del ayuntamiento.

LOS CREADORES

  

Lola Herrera en ‘Cinco horas con Mario’. 
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LLL

nuevas producciones de Focus 
para este complejo 2020-21. 
 

AQUELLOS DÍAS DE OCTUBRE / El dies 
d’ahir, un viaje emocional y políti-
co al turbulento otoño del 2017 
que retrata los cinco días clave 
del ‘procés’ independentista, pro-
mete. La firma el aclamado dra-
maturgo Jordi Casanovas (Jauría, 
Valenciana, Vilafranca) y lo llevará 
a escena  Ferran Utzet en La Villa-
rroel, con un destacado reparto. 
Allí también se estrenará Classe, 
una obra de Iseult Golden y Da-
vid Horan, dirigida por Pau Ca-
rrió, que interpretarán Pol López, 
Pau Roca y Carlota Olcina. Y lo 
nuevo de Cesc Gay, 53 diumenges, 

una comedia familiar, llegará al 
Romea en diciembre con Pere Ar-
quillué, Marta Marco, Àgata Roca 
i Lluís Villanueva.  

Es necesario más que nunca 
llenar los teatros. No es de extra-
ñar que abunden las reposicio-
nes, con títulos como Escape 
Room, Cinco horas con Mario –mo-
nólogo interpretado por Lola He-
rrera que vuelve al Goya en no-
viembre tras agotar localidades 
en su última visita– y El pare de la 
núvia, una comedia protagoniza-
da por Joan Pera que regresará al 
Condal en diciembre. También  
se recupera, con una renovada 
producción y reparto, el musical 
Pegados en el Goya. H

MAITE CRUZ

   

Pepe Viyuela en ‘Esperando a Godot’. 

Daniel Anglès (director del Condal), Josep Maria Pou (Romea), 
Daniel Martínez, presidente de Focus, Tania Brenlle (La Villarroel)  
y César Martínez (director de arte y contenidos de Focus), ayer.
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Temporada 2020/21 dels teatres de Focus a Barcelona: Romea, Goya, Villarroel i Condal

Amb compromís, alian-
ces, risc i confiança.
Aquesta és la fórmula que
ha ideat la productora Fo-
cus després d’una tempo-
rada que el president de
l’empresa, Daniel Martí-
nez, va qualificar de “ca-
tastròfica”. Sense suavit-
zar gens la magnitud de la
tragèdia. La seva recepta
és que, després de la catàs-
trofe, hi ha d’haver la con-
fiança. Focus presentarà
fins a 45 espectacles (al-
guns com Golfus de Roma
amb un repartiment d’una
vintena d’actors, que s’es-
trenarà a Madrid i poste-
riorment vindrà a Barcelo-
na); d’aquests, 25 seran
estrenes. Contractaran
més de 200 artistes i cal-
culen que hi haurà unes
1.500 funcions i una ofer-
ta de fins a 700.000 locali-
tats aquesta temporada
entre el Romea, el Goya, el
Condal i La Villarroel.

Ara pressionen que s’ai-
xequi la limitació de l’afo-
rament al 50%, un cop s’ha
demostrat que #lacultu-
raéssegura i que els tea-
tres han optimitzat totes
les mesures perquè els es-
pectadors se sentin còmo-
des i amb la confiança de
recuperar el gust pel tea-
tre. El president de Focus
admet que fa un salt al buit
a l’espera que l’adminis-
tració reaccioni. Perquè
no seria viable la progra-
mació amb el 50% de l’afo-
rament com està plantejat
actualment. Martínez de-
mana que es permeti fins
al 66% d’aforament, com
reconeixia ahir a l’agència
Efe, abans del 15 de se-

tembre, que és quan obren
temporada a Can Focus.
Les demandes des de fa
setmanes, d’Adetca i Ac-
tua Cultura (una platafor-
ma transversal de diver-
ses disciplines de la cultu-
ra perquè el pressupost de
cultura pugi al 2%), és que
s’estovin les restriccions
en les sales de teatre i de
concerts. No s’ha demos-
trat que cap contagi s’hagi
produït en un teatre, ni en
un cinema. No s’entén
aquest càstig quan, des del
govern de la Generalitat,
es reclama una atenció de
“servei essencial” a la cul-
tura. Segons Martínez, el
Grup Focus té “2,5 milions
de pèrdues” a causa del
tancament dels teatres
durant la crisi sanitària de
l’any 2020, “que acabaran
sent més perquè encara
no està tot comptabilit-
zat”, declarava a Efe.

Al Romea
El Teatre Romea, dirigit
per Josep Maria Pou, re-
prèn el curs amb Cobertu-
ra, el 17 d’octubre. Mario
Gas dirigeix Pedro Pára-
mo, de Juan Rulfo (que pu-
jarà, abans, al Temporada
Alta). El cineasta Cesc Gay
signarà el seu segonespec-
tacle de teatre, 53 di-
umenges, amb Pere Ar-
quillué com a cap de car-
tell. És una comèdia que,
després d’estrenar-se al
Temporada Alta, aguanta-
rà des d’abans de Nadal
fins a Setmana Santa i que
aspira a repetir l’èxit d’Els
veïns de dalt. Seguint la in-
tuïció de Carles Canut
(que va ser director del Ro-
mea un any i mig, fins a la
seva mort), Pou manté la
invitació a una companyia

històrica. A l’abril serà el
torn d’Atalaya (Madre Co-
raje i Rey Lear). També es
repesca Puertas abiertas,
una peça dirigida per Abel

Folk i protagonitzada per
Cayetana Guillén Cuervo.
El Romea tancarà el curs
amb un doblet d’òperes de
Rossini, reprenent el gust

per la lírica.
Escape room, un des

èxits de la temporada pas-
sada, combinarà teatres.
Comença al Condal i salta

més tard al Goya. Estaran
actius des de setembre
fins a l’abril. Al Condal,
Joel Joan i Héctor Clara-
munt també recuperen El
marit de la núvia, amb
Joan Pera, pels volts de
Nadal. Abans (al novem-
bre) Alberto Sanjuan sig-
na una peça amb el títol
homònim, i David Selvas i
Marc Artigau estrenen un
ambiciosa versió d’El mà-
gic d’Oz, al desembre. La
intriga d’Asesinato en el
Orient Expres serà el re-
clam de febrer a maig al
Condal, Agatha Christie
en estat pur. Eduard Fare-
lo i David Bagés,entre d’al-
tres, seran en el reparti-
ment de la peça d’intriga.

J. Bordes
BARCELONA

Després de la catàstrofe
Focus programa 25
estrenes aquest curs i
reclama que l’aforament
pugui superar el 50%

Dels grans reclams que hi ha-
via la temporada passada als
teatres de Focus,un era el
muntatge Eva contra Eva, al
Romea. Era una peça dirigida
per Sílvia Munt que compta-
va amb Emma Vilarasau de
cap de cartell. L’adaptació
lliure de Pau Miró de la comè-
dia All about Eve, de Joseph L.
Mankiewicz, que parla de la
història d’odis, enveges, am-

bicions i amor pel teatre,
s’havia d’estrenar el 19 de
març al Romea,però la pan-
dèmia va avortar d’arrel la se-
va arrencada el fatídic 12 de
març.Ara el muntatge, pro-
duït per Bitò Produccions i
Romea, es podrà veure pun-
tualment al Temporada Alta,
però haurà d’esperar més en-
davant l’ explotació a Barce-
lona. Manté el repartiment.

Previsiblement, l’aventura
d’Eva contra Eva era incom-
patible amb una altra produc-
ció de Vilarasau, ara, a La Vi-
llarroel: La cabra o Qui és Syl-
via?, el debut en la direcció de
Josep Maria Pou, que també
hi actuava. Ara Vilarasau pren
el relleu del paper de Marta
Angelat. Completa el cartell
Jordi Bosch, Jordi Martínez i
Roger Vilà.

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

‘Eva contra Eva’, una proposta que haurà d’esperar

D’esquerra a dreta, Daniel Anglès (Condal), Daniel

Martínez (president de Focus), Josep Maria Pou

(Romea), Tania Brenlle (Villarroel) i César Martínez

(director general d’art i continguts) ■ PAU CORTINA/ACN
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Lolita Flores protago-
nitza La fuerza del cariño,
la primera peça del Goya
(on se la recorda per la in-
tensa Plaza del diaman-
te). Posteriorment es re-
cupera el musical Pega-
dos, deu anys després de la

seva estrena. Anna Sa-
hun, per fi, torna a repren-
dre el seu Nenes i nens
(Grec 2019). Lola Herrera
torna amb el seu Cinco ho-
ras con Mario i Concha
Velasco retorna amb La
habitación de María.
Completa el cartell Espe-
rando a Godot, una altra
producció de Pentación
Espectáculos. Al juliol, T
de Teatre recupera Delica-
des, el primer text que van
construir amb Alfredo
Sanzol.

La Villarroel
Per acabar, La Villarroel.
Comença amb l’estrena
d’Els gossos, una peça de
Nelson Valente que s’es-

trena a Catalunya i que,
posteriorment, tindrà
producció a l’Amèrica Lla-
tina. Iván Morales dirigirà,
ara, La cabra o Qui és Syl-
via?. Àlex Rigola podrà
presentar la versió de La
gavina que es va haver de
deixar aturat al cap de
pocs dies de l’estrena (i
que es vaprovar de progra-
mar durant el Grec). Tà-
nia Brenlle, directora de
La Villarroel, té clara la se-
va aposta per les compa-
nyies de casa. Per això
convida els de Sixto Paz a
La classe, de Philip Ridley,
amb direcció de Pau Car-
rió i amb Pau Roca, Carlo-

ta Olcina i Pol López en el
repartiment. I Marta Bu-
chaca podrà fer una tem-
porada d’un mes de Rita
(que es va estrenar a la Sa-
la Beckett el curs passat).
També Jordi Casanovas
torna a La Villarroel (d’on
va rebre el primer impuls
amb Javier Daulte, el pri-
mer director que Focus va
posar al capdavant d’aque-
lla sala): Alguns dies
d’ahir parla dels moments
convulsos polítics de Cata-
lunya la tardor del 2017.
Amb direcció de Ferran
Utzet, hi actuen Míriam
Iscla, Abel Folk, Marta Os-
só i Francesc Cuéllar. Per
acabar, es recuperaran els
Off Villarroel de la tempo-
rada passada que no es
van poder programar: Cal-
ma!, de Guillem Albà,
A.K.A., de nou!) i El peque-
ño poni. Quan un confia
amb seny, no hi pot haver
catàstrofe. ■

e, confiança

Destaquen les
reposicions ‘El
pare de la núvia’
i ‘Escape room’,
de Joel Joan i
Hèctor Claramunt

La Villarroel
reuneix Jordi
Casanovas,
Marta Buchaca,
La Brutal,
Flyhard i Trono
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Temporada 2020/21 dels teatres de Focus a Barcelona: Romea, Goya, Villarroel i Condal

Amb compromís, alian-
ces, risc i confiança.
Aquesta és la fórmula que
ha ideat la productora Fo-
cus després d’una tempo-
rada que el president de
l’empresa, Daniel Martí-
nez, va qualificar de “ca-
tastròfica”. Sense suavit-
zar gens la magnitud de la
tragèdia. La seva recepta
és que, després de la catàs-
trofe, hi ha d’haver la con-
fiança. Focus presentarà
fins a 45 espectacles (al-
guns com Golfus de Roma
amb un repartiment d’una
vintena d’actors, que s’es-
trenarà a Madrid i poste-
riorment vindrà a Barcelo-
na); d’aquests, 25 seran
estrenes. Contractaran
més de 200 artistes i cal-
culen que hi haurà unes
1.500 funcions i una ofer-
ta de fins a 700.000 locali-
tats aquesta temporada
entre el Romea, el Goya, el
Condal i La Villarroel.

Ara pressionen que s’ai-
xequi la limitació de l’afo-
rament al 50%, un cop s’ha
demostrat que #lacultu-
raéssegura i que els tea-
tres han optimitzat totes
les mesures perquè els es-
pectadors se sentin còmo-
des i amb la confiança de
recuperar el gust pel tea-
tre. El president de Focus
admet que fa un salt al buit
a l’espera que l’adminis-
tració reaccioni. Perquè
no seria viable la progra-
mació amb el 50% de l’afo-
rament com està plantejat
actualment. Martínez de-
mana que es permeti fins
al 66% d’aforament, com
reconeixia ahir a l’agència
Efe, abans del 15 de se-

tembre, que és quan obren
temporada a Can Focus.
Les demandes des de fa
setmanes, d’Adetca i Ac-
tua Cultura (una platafor-
ma transversal de diver-
ses disciplines de la cultu-
ra perquè el pressupost de
cultura pugi al 2%), és que
s’estovin les restriccions
en les sales de teatre i de
concerts. No s’ha demos-
trat que cap contagi s’hagi
produït en un teatre, ni en
un cinema. No s’entén
aquest càstig quan, des del
govern de la Generalitat,
es reclama una atenció de
“servei essencial” a la cul-
tura. Segons Martínez, el
Grup Focus té “2,5 milions
de pèrdues” a causa del
tancament dels teatres
durant la crisi sanitària de
l’any 2020, “que acabaran
sent més perquè encara
no està tot comptabilit-
zat”, declarava a Efe.

Al Romea
El Teatre Romea, dirigit
per Josep Maria Pou, re-
prèn el curs amb Cobertu-
ra, el 17 d’octubre. Mario
Gas dirigeix Pedro Pára-
mo, de Juan Rulfo (que pu-
jarà, abans, al Temporada
Alta). El cineasta Cesc Gay
signarà el seu segonespec-
tacle de teatre, 53 di-
umenges, amb Pere Ar-
quillué com a cap de car-
tell. És una comèdia que,
després d’estrenar-se al
Temporada Alta, aguanta-
rà des d’abans de Nadal
fins a Setmana Santa i que
aspira a repetir l’èxit d’Els
veïns de dalt. Seguint la in-
tuïció de Carles Canut
(que va ser director del Ro-
mea un any i mig, fins a la
seva mort), Pou manté la
invitació a una companyia

històrica. A l’abril serà el
torn d’Atalaya (Madre Co-
raje i Rey Lear). També es
repesca Puertas abiertas,
una peça dirigida per Abel

Folk i protagonitzada per
Cayetana Guillén Cuervo.
El Romea tancarà el curs
amb un doblet d’òperes de
Rossini, reprenent el gust

per la lírica.
Escape room, un des

èxits de la temporada pas-
sada, combinarà teatres.
Comença al Condal i salta

més tard al Goya. Estaran
actius des de setembre
fins a l’abril. Al Condal,
Joel Joan i Héctor Clara-
munt també recuperen El
marit de la núvia, amb
Joan Pera, pels volts de
Nadal. Abans (al novem-
bre) Alberto Sanjuan sig-
na una peça amb el títol
homònim, i David Selvas i
Marc Artigau estrenen un
ambiciosa versió d’El mà-
gic d’Oz, al desembre. La
intriga d’Asesinato en el
Orient Expres serà el re-
clam de febrer a maig al
Condal, Agatha Christie
en estat pur. Eduard Fare-
lo i David Bagés,entre d’al-
tres, seran en el reparti-
ment de la peça d’intriga.

J. Bordes
BARCELONA

Després de la catàstrofe
Focus programa 25
estrenes aquest curs i
reclama que l’aforament
pugui superar el 50%

Dels grans reclams que hi ha-
via la temporada passada als
teatres de Focus,un era el
muntatge Eva contra Eva, al
Romea. Era una peça dirigida
per Sílvia Munt que compta-
va amb Emma Vilarasau de
cap de cartell. L’adaptació
lliure de Pau Miró de la comè-
dia All about Eve, de Joseph L.
Mankiewicz, que parla de la
història d’odis, enveges, am-

bicions i amor pel teatre,
s’havia d’estrenar el 19 de
març al Romea,però la pan-
dèmia va avortar d’arrel la se-
va arrencada el fatídic 12 de
març.Ara el muntatge, pro-
duït per Bitò Produccions i
Romea, es podrà veure pun-
tualment al Temporada Alta,
però haurà d’esperar més en-
davant l’ explotació a Barce-
lona. Manté el repartiment.

Previsiblement, l’aventura
d’Eva contra Eva era incom-
patible amb una altra produc-
ció de Vilarasau, ara, a La Vi-
llarroel: La cabra o Qui és Syl-
via?, el debut en la direcció de
Josep Maria Pou, que també
hi actuava. Ara Vilarasau pren
el relleu del paper de Marta
Angelat. Completa el cartell
Jordi Bosch, Jordi Martínez i
Roger Vilà.

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

‘Eva contra Eva’, una proposta que haurà d’esperar

D’esquerra a dreta, Daniel Anglès (Condal), Daniel

Martínez (president de Focus), Josep Maria Pou

(Romea), Tania Brenlle (Villarroel) i César Martínez

(director general d’art i continguts) ■ PAU CORTINA/ACN
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Lolita Flores protago-
nitza La fuerza del cariño,
la primera peça del Goya
(on se la recorda per la in-
tensa Plaza del diaman-
te). Posteriorment es re-
cupera el musical Pega-
dos, deu anys després de la

seva estrena. Anna Sa-
hun, per fi, torna a repren-
dre el seu Nenes i nens
(Grec 2019). Lola Herrera
torna amb el seu Cinco ho-
ras con Mario i Concha
Velasco retorna amb La
habitación de María.
Completa el cartell Espe-
rando a Godot, una altra
producció de Pentación
Espectáculos. Al juliol, T
de Teatre recupera Delica-
des, el primer text que van
construir amb Alfredo
Sanzol.

La Villarroel
Per acabar, La Villarroel.
Comença amb l’estrena
d’Els gossos, una peça de
Nelson Valente que s’es-

trena a Catalunya i que,
posteriorment, tindrà
producció a l’Amèrica Lla-
tina. Iván Morales dirigirà,
ara, La cabra o Qui és Syl-
via?. Àlex Rigola podrà
presentar la versió de La
gavina que es va haver de
deixar aturat al cap de
pocs dies de l’estrena (i
que es vaprovar de progra-
mar durant el Grec). Tà-
nia Brenlle, directora de
La Villarroel, té clara la se-
va aposta per les compa-
nyies de casa. Per això
convida els de Sixto Paz a
La classe, de Philip Ridley,
amb direcció de Pau Car-
rió i amb Pau Roca, Carlo-

ta Olcina i Pol López en el
repartiment. I Marta Bu-
chaca podrà fer una tem-
porada d’un mes de Rita
(que es va estrenar a la Sa-
la Beckett el curs passat).
També Jordi Casanovas
torna a La Villarroel (d’on
va rebre el primer impuls
amb Javier Daulte, el pri-
mer director que Focus va
posar al capdavant d’aque-
lla sala): Alguns dies
d’ahir parla dels moments
convulsos polítics de Cata-
lunya la tardor del 2017.
Amb direcció de Ferran
Utzet, hi actuen Míriam
Iscla, Abel Folk, Marta Os-
só i Francesc Cuéllar. Per
acabar, es recuperaran els
Off Villarroel de la tempo-
rada passada que no es
van poder programar: Cal-
ma!, de Guillem Albà,
A.K.A., de nou!) i El peque-
ño poni. Quan un confia
amb seny, no hi pot haver
catàstrofe. ■

e, confiança

Destaquen les
reposicions ‘El
pare de la núvia’
i ‘Escape room’,
de Joel Joan i
Hèctor Claramunt

La Villarroel
reuneix Jordi
Casanovas,
Marta Buchaca,
La Brutal,
Flyhard i Trono
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Lamitaddelaforonoessolución
Adetca pide ampliar al 66% el límite de público de las artes escénicas

MARICEL CHAVARRÍA
FERNANDO GARCÍA
Barcelona. Madrid

I
ncertidumbre en el sector
de las artes escénicas ante
esta rentrée marcada por
la Covid-19, en la que tea-
tros, cines y salas de con-
ciertos deCatalunya se te-

men lo peor: que el Procicat dé por
prorrogada durante este otoño ca-
liente la restricción del 50% que se
impuso en su día sobre los aforos.
Hoy, 1deseptiembre, claveparaor-
ganizar la venta de abonos y entra-
das en las distintas salas, vence di-
cha limitación en Barcelona, pero
desde el Govern no se ha emitido
ningúncomunicadoesperanzador.
ElLiceu,sinirmáslejos,reabreel

27 de septiembre con un protocolo
específico paramantener la seguri-
dad dentro del teatro en todo mo-
mento, pero ha tenido que reducir
suaforoinicialdel68%(1.572entra-
das) hasta el 50% (1.146), y asegura
que se irá adaptando a la evolución
de la situación. En los dos primeros

conciertosde la temporadadispon-
drá dos asientos de separación en-
treespectadores,peroenfunciones
con abonados tendrá en cuenta las
unidades familiares, dejando una
butacadeseparaciónentreellas.
Y es en esta doble fórmula donde

radica la discusión que está tenien-
do lugaren lassalasdeBarcelona.A
pocas fechas de celebrarse la tradi-
cional gala CatalunyaAixeca el Te-
ló, laasociacióndeempresasteatra-
les Adetca le pide al Procicat que
observe la posibilidad de aumentar
elaforomediantelaventadegrupos
familiares. “Dejando una butaca de
separación entre grupos de convi-
vencia llegaríamosaun66%deafo-
ro ocupacional”, dice Isabel Vidal,
presidenta de Adetca, blandiendo
el reciente mensaje del president
QuimTorraenelquesugeríaquese
declare laculturabienesencial.
“Debe entenderse que si la cosa

sigue así las salas y compañías con
un coste de explotación elevado no
somosviables.Llegar al 60%marca
la diferencia. No es una locura, y el
dañoqueseproducealsectornoha-

ciéndolonoesponderado”, añade.
Curiosamente, fue en Catalunya

donde el plan de la nueva normali-
dadcontemplabaelcienporcienen
los aforos habida cuenta del uso
obligatoriodelamascarilla.Madrid
sefijabaentoncesunlímitedel75%,
yahíesdondehalogradosituarseel

Teatro Real, lógicamente, al igual
que otras salas. LosTeatros del Ca-
nal, por ejemplo, fueron, el 17de ju-
nio, “de losprimerosdeEuropa”en
reabrir después del confinamiento.
“La verdad es que la experiencia
hasta ahora ha sido algo extraña
–afirma la directora de la institu-

ción, Blanca Li–, pero el público es
plenamente respetuosocon lasme-
didas de seguridad. Y es increíble
cómolamagiadelteatroyelcontac-
toentreelpúblicoylosartistashace
queunoseolvidede todo”.
Pero la restricción en Catalunya,

con Barcelona, el Segrià y otras co-
marcas estando en zona roja de
pandemia,haidodejandoamuchas
salas en una situación de precarie-
dad. En las conversaciones que ha
tenido el Procicat con agentes de
teatrospúblicos subvencionados se
ha generado, en cambio, unmayor
consenso alrededor de respetar el
50% del aforo. “Entiendo las recla-
macionesdeAdetcaymesolidarizo
–señala el director del Teatre Na-
cional, Xavier Albertí–, pero se tra-
tadelasensacióndetotalseguridad
que podemos ofrecer a nuestro pú-
blico. Y si ocupas el aforo por fami-
lias puede que te toque tener a otra
persona detrás. No hay que olvidar
que hablamos de una sensación
subjetivadeseguridadyhayquees-
cuchar lavozde losespectadores”.
Efectivamente, el festival Tem-

La ‘rentrée’ en teatros, cines y salas de conciertos

MANÉ ESPINOSA

Una imagen de la sala grande del Teatre Lliure durante la celebración del Festival Grec de este verano, con una distancia social de dos butacas y una fila entre los asistentes

El 75%de aforo enMadrid
]EnMadrid, laposibilidadde
llegaral75%delaforohaani-
madoa losdirectoresde los
teatrosa irreabriendoenun
climaquecombinaesperanza
e incertidumbre.Hoyporhoy
elambientey lasperspectivas
sonmejoresque lasqueel
sectormostrabaaprimerosde
junio, cuandoporejemploel
presidentedelgrupodetea-
trosprivadosSMedia,Enri-
queSalaberría,declarabaque
“hastaquenohayauncienpor
ciendeaforonovaahaber

teatroenMadrid”.Unadesus
salas, laEdpdeGranVía, rea-
brióel5deagostocon Iwant
Uback, unhomenajeaMi-
chaelJackson.LosTeatrosdel
Canal (ComunidaddeMa-
drid)yareabrieronen junio;el
PavónTeatroKamikaze(pri-
vado) lohizoel juevespasado
conéxito; elEspañol (Ayunta-
miento) loharáelviernes,y la
Abadía (mixto)reanudará
actividadeldía 10despuésde
unapruebapilotode15díasen
junio, con“llenos”.
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poradaAltadeGirona–quepresen-
tasucartelmañanayaúnnotieneni
ideadeconquéaforo– sehaocupa-
do de hacer una encuesta entre su
propio público de la que se extrae
que un 25% de la gente acudirá al
festival síosí,otro23%noiráhagan
loquehagan,yelrestosololoharási
se siente segura. “Elusoobligatorio
de la mascarilla es su primera con-
dición,yensegundo lugarelaforoy
lasdistanciasdeseguridad”,apunta
sudirector, SalvadorSunyer.
En este sentido, cabe destacar lo

orgulloso que está el Palau de la
Músicadehaberobtenidolacertifi-
cación Global Safe Site de Bureau
Veritas contra la Covid-19, el mis-
mo protocolo que va a seguir el Li-
ceu. Ya cuando los aforos se fijaron
al 70%, el Palau lo redujo al 50%,
con desinfección de calzado, con-
trol de temperatura, gel, mampa-
ras...Lasalademúsicahapuestoala
venta su programación hasta el 30
deoctubreunaforodel 50%,pero a
partirdeahínoha fijado límitenin-
guno. “Estaremos pendientes de
la evolución”, aseguran. Por su
parte, enL’Auditori sigue pendien-
tede laaprobacióndelProcicat pa-
ra ajustar ese 60 y algo por ciento

que habían previsto en sus salas.
“Hay desconcierto ante las pró-

rrogas quincenales de las restric-
ciones. Solo pedimos una norma
clara para poder operar”, apunta
Camilo Tarrazón, presidente del
Gremid’EmpresarisdeCinemesde
Catalunya. “En cines aplicamos el
metro ymedio de distancia, esto es
deun15aun40%delaforo,algoque
sepuedehacercuandotienespocas
películas,peroahoravienenmás”.
Paradójicamente, mientras una

SalaBeckett, unVersus, unGaudí o
unAquitania temenporsusupervi-
vencia, comoensalasdemúsicaco-
mo el Jamboree, en Francia se está
dando luz verde a un experimento:
probar aforos pequeños al cien por
cien. ¡En realidad aforos de menos
de5.000personas! “Estapruebapi-
loto ya la pusimos sobre la mesa,
conun65 o 70%en salas pequeñas,
peronosehatenidonuncaencuen-
ta”, indica Carmen Zapata, gerente
de Asacc (Associació de Sales de
Concerts de Catalunya), quien la-
menta que no se haya dotado de un
plan sectorial a las salas demúsica:
“El Procicat habla de salas de con-
ciertosydiscotecas, sindiferencia”.
Por suerte, en centros como Can

Ruti se están probando tests rápi-
dosquepermitiríanaccederaparti-
dos de fútbol y conciertos masivos.
“Alfinalseráel fútbolelquenossal-
ve. Si lo inventan para el fútbol, los
de la música estaremos muy agra-
decidos”, concluyeZapata.c

PARA EVENTOS MÁS MASIVOS

CanRuti trabaja en un
tipo de tests rápidos
que permitirían asistir
al fútbol y a conciertos

SIEMPRE CON MASCARILLA

Francia elimina el
distanciamiento social
en eventos demenos
de 5.000 espectadores
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Lameitatd’aforamentnoés solució
Adetca demana d’ampliar a un 66% el límit de públic de les arts escèniques

MARICEL CHAVARRÍA
FERNANDO GARCÍA
Barcelona. Madrid

I
ncertesaenel sectorde les
arts escèniques davant
aquesta rentrée marcada
per la Covid-19, en què te-
atres, cinemes i sales de
concerts de Catalunya te-

men el pitjor: que el Procicat doni
per prorrogada durant aquesta tar-
dorcalentalarestricciódel50%que
es va imposar al seu dia sobre els
aforaments. Avui, 1 de setembre,
data clau per organitzar la venda
d’abonaments i entrades a les dife-
rents sales, vençaquesta limitació a
Barcelona, però des del Govern no
s’haemèscapcomunicatpositiu.
El Liceu, sense anar més lluny,

reobre el 27 de setembre amb un
protocol específic per mantenir la
seguretatdinsdel teatrea totahora,
peròhahagutdereduir l’aforament
inicial d’un 68% (1.572 entrades)
fins aun50%(1.146), i asseguraque
s’aniràadaptantal’evoluciódelasi-
tuació. En els dos primers concerts

de la temporada disposarà dos se-
ients de separació entre especta-
dors, peròen funcionsambabonats
tindrà en compte les unitats famili-
ars i deixarà una butaca de separa-
cióentreelles.
I és en aquesta doble fórmula on

hiha ladiscussióque té lloca les sa-
les de Barcelona. Pocs dies abans
quesecelebri latradicionalgalaCa-
talunya Aixeca el Teló, l’associació
d’empresesteatralsAdetcademana
al Procicat que prevegi la possibili-
tat d’augmentar l’aforament mit-
jançant la vendadegrups familiars.
“Deixant una butaca de separació
entre grups de convivència arriba-
ríem a un 66% d’aforament ocupa-
cional”,diuIsabelVidal,presidenta
d’Adetca,querecordaelrecentmis-
satge del president Quim Torra en
quèsuggeriaqueesdeclari lacultu-
ra bé essencial. “Mirem que s’en-
tengui que si la cosa continua així
les sales i companyies amb un cost
d’explotació elevat no som viables.
Arribar a un 60%marca la diferèn-
cia. No és cap bogeria, i el dany que
es fa al sector no fent-ho no és pon-

derat”, afegeixVidal.
Curiosament va ser a Catalunya

on el pla de represa preveia el cent
percentenelsaforaments teninten
compte l’ús obligatori de la masca-
reta. LlavorsMadrid es fixava el lí-
mitd’un75%,iaquíésonhaaconse-
guit situar-seelTeatroReal, lògica-

ment, igualquealtres sales.Teatros
del Canal, per exemple, va ser, el 17
de juny, “de lesprimeresd’Europa”
a reobrir després del confinament.
“La veritat és que l’experiència fins
arahaestatunamicaestranya–afir-
ma la directora de la institució,
Blanca Li–, però el públic és plena-

ment respectuós amb les mesures
de seguretat. I és increïble com la
màgia del teatre i el contacte entre
el públic i els artistes fa que un
s’oblidide tot”.
Però la restricció aCatalunya, on

Barcelona, el Segrià i altres comar-
ques continuen sent zona vermella
de la pandèmia, ha anat deixant
moltes sales enuna situació depre-
carietat. Al seu torn, en les conver-
ses que ha tingut el Procicat amb
agents de teatres públics subvenci-
onats s’està generant un consens
més gran al voltant de respectar el
50%de l’aforament. “Entenc les re-
clamacions d’Adetca i m’hi solida-
ritzo –assegura el director del Tea-
tre Nacional, Xavier Albertí–, però
es tracta de la sensació de total se-
guretat que podem oferir al nostre
públic. I si ocupes l’aforament per
famíliespotserqueaalgúlitoquite-
nir una altra persona just darrere.
No s’ha d’oblidar que parlemd’una
sensaciósubjectivadeseguretat:cal
escoltar laveudelsespectadors”.
Efectivament, el festival Tempo-

rada Alta de Girona –que presenta

La ‘rentrée’ als teatres, cinemes i sales de concerts

MANÉ ESPINOSA

Una imatge de la sala gran del Teatre Lliure durant la celebració del Festival Grec d’aquest estiu, amb una distància social de dues butaques i una fila entre els assistents

Un 75%d’aforament aMadrid
]AMadrid lapossibilitat
d’arribaraun75%de l’afora-
menthaanimatelsdirectors
dels teatresaanarreobrint
enunclimaquecombina
esperança i incertesa.Ara
comara l’ambient i lespers-
pectivessónmillorsque les
queteniael sectoracomen-
çamentsde juny,quanper
exempleelpresidentdelgrup
deteatresprivatsSMedia,
EnriqueSalaberría,declara-
vaque“finsquenohihagiel
centpercentd’aforamenta

Madridnohihauràteatre”.
Unade lessevessales, l’Edp
deGranVía,vareobrirel
5 d’agostamb Iwantuback,
unhomenatgeaMichael
Jackson.ElsTeatrosdel
Canal (ComunitatdeMadrid)
javanreobriral juny;elPa-
vónTeatroKamikaze(pri-
vat)hovaferdijousambèxit;
l’Español (Ajuntament)obri-
ràdivendres, i l’Abadía (mixt)
reprendrà l’activitateldia 10
desprésd’unaprovapilotde
15diesal junyamb“plens”.
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cartell demà i encara no sap amb
quin aforament– s’ha ocupat de fer
una enquesta entre el seupropi pú-
blic de la qual s’extreu que un 25%
delagentaniràalfestivaltantsícom
no, un altre 23%nohi anirà facin el
que facin, i la restanoméshianiràsi
se sent segura. “L’úsobligatoride la
mascaretaés lasevaprimeracondi-
ció, i en segon lloc l’aforament i les
distàncies de seguretat”, apunta el
seudirector, SalvadorSunyer.
Enaquestsentit,caldestacarcom

estàd’orgullóselPalaudelaMúsica
Catalana per haver obtingut la cer-
tificacióGlobal Safe Site de Bureau
Veritas contra la Covid-19, el ma-
teix protocol que seguirà el Liceu.
Jaquanelsaforamentsesvanfixara
un 70%, el Palau el reduïa per pre-
caució a un 50%, amb desinfecció
de calçat, control de temperatura,
gel, mampares... La sala de música
ha posat a la venda la programació
finsal30d’octubreenunaforament
d’un 50%, però a partir d’allà no ha
fixat cap límit. “Estarem pendents
de l’evolució”, asseguren. Al seu
torn, L’Auditori continua pendent
del’aprovaciódelProcicatperajus-
tar aquest 60 i poc per cent que ha-
vienprevist...

“Hi ha desconcert davant les
pròrrogues quinzenals de les res-
triccions. Només demanem una
norma clara per poder operar”,
apuntaCamiloTarrazón,president
del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya. “Als cinemes
apliquem el metre i mig de distàn-
cia,cosaquesignificaentreun15%i
un40%de l’aforament.Aixòés sos-
tenible quan tens poques pel·lícu-
les,peròaraenvenenmés”.
Paradoxalment,mentre una Sala

Beckett, una Versus, una Gaudí o
unaAquitània temenper la sevasu-
pervivència, com també sales de
música com el Jamboree, a França
es dona llum verda a un experi-
ment: aprovar aforaments petits al
cent per cent. Però en realitat són
aforamentsdemenysde5.000per-
sones! “Aquesta prova pilot ja la
vam posar sobre la taula, amb un
65%o70%en sales petites, però no
s’ha tingutmai en compte”, assegu-
raCarmenZapata,gerentd’ASACC
(AssociaciódeSalesdeConcertsde
Catalunya), que lamenta que no
s’hagidotat les salesdemúsicad’un
pla sectorial: “El Procicat parla de
sales de concerts i discoteques, no
fa ladistinció”, recorda.
Persort, encentrescomCanRuti

s’estanprovanttestsràpidsqueper-
metrien accedir a partits de futbol i
concerts massius. “Al final serà el
futbol, el queens salvi. Si l’inventen
peral futbol, elsde lamúsican’esta-
remmoltagraïts”,conclouZapata.c

PER A ESDEVENIMENTS MASSIUS

CanRuti treballa en
un tipus de test ràpid
que permetria assistir
al futbol i a concerts

SEMPRE AMB MASCARETA

Françaeliminael
distanciamentsocialen
esdevenimentspersota
dels5.000espectadors
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El Versus Glòries ha reobert  després de cinc mesos tancat per 
la pandèmia amb la comèdia ‘Gustafsson R60’, de Rosa Molina 

Tornar a començar 

MARTA CERVERA 

BARCELONA 

Després de gairebé cinc mesos 
sense oferir espectacles, el Versus 
Glòries es va retrobar amb els es-
pectadors complint totes les nor-
mes de prevenció davant la Co-
vid-19 que marca el Procicat. 
L’aforament de la sala de 100 per-
sones s’ha reduït a 50 per espaiar
la gent, que va arribar amb mitja
hora d’antelació per poder se-
guir a adaptar-se a la nova reali-
tat teatral: presa de temperatura 
a l’entrar, alfombres per netejar 
les sabates i entrada escalonada 
per files per mantenir sempre la 
distància de seguretat, una cosa 
que també es controla al sortir. 
«Tots els espectadors venien 

conscienciats. Hi ha ganes de 

veure teatre i de riure, per això 

hem optat per aixecar el teló amb

una comèdia. ¡Ja tenim bastant 

drama al nostre voltant!», confes-
sa a EL PERIÓDICO Jofre Blesa, co-
director artístic de la sala.  

Gustafsson R60, una obra escri-
ta i dirigida per Rosa Molina i in-
terpretada per Óscar Jarque, 
Edgar Moreno, Xavier Pàmies, 
Laura Porta, Rafaela Rivas i Nú-
ria Sanmartí, ha inaugurat la 
nova etapa del teatre, disposat a 
combatre la pandèmia amb 
aquest muntatge de La Trama, 
companyia resident al mateix 
Versus Glòries. Es tracta d’un vo-
devil protagonitzat per tres pa-

tat l’obra a les actuals cir-
cumstàncies, limitant el contac-
te físic. A més, mantenen una vi-
da social limitada per evitar 
problemes. Només que un actor 
es contagiés, tots estarien en 
quarantena i adeu muntatge. 
«El festival Grec va demostrar 

que és possible continuar fent 

teatre i cal seguir endavant», re-
corda Blesa. Després de partici-
par en el festival amb propostes 
en streaming, el Versus Glòries 
ha passat de 2.000 seguidors a 
les xarxes socials a 18.000. «El 

Grec ha donat notorietat a les 

sales de proximitat a través 

d’una plataforma que aprofita-

rem per potenciar la comunica-

ció amb el públic. El recolza-

ment d’Adetca també ha sigut 

important, ara tenim més força», 
afegeix. El seu objectiu és donar 
sortida al talent i «donar feina a 

les companyies, actors i tèc-

nics» i reprogramar les obres 
que no van poder veure’s la tem-
porada passada.  

Cada 15 dies, el Procicat revi-
sa el protocol. Les últimes dues 
vegades, l’1 i 15 d’aquest mes, va 
permetre obrir el 50% de l’afora-
ment. «En aquests moments no 

perdem ni guanyem diners però 

almenys tenim activitat. Les 

companyies necessiten treballar 

i la gent vol anar al teatre, tot i 

que els més grans de 60 tenen 

por. Costarà recuperar-los». H 

relles on la taula de disseny que 
dona títol a l’espectacle és gaire-
bé un personatge més. Tot el que 
té a veure amb el passat d’aquest 
objecte guanya protagonisme a 
mesura que transcorre l’obra.  

«Públic a gust i segur» 

Tot i que les bones sensacions 
del dia de l’estrena i de la venda 
d’entrades van animar els res-
ponsables de la sala, l’advertèn-
cia de Quim Torra sobre possi-
bles mesures més dràstiques si 
continuen creixent els contagis 

els ha posat en guàrdia. «Ens 

hem esforçat molt per demos-

trar que la cultura és segura. Es-

pero que no tornin a estigmatit-

zar-nos ni impedeixin l’activitat 

cultural de teatre, cine i música». 
El Versus, com les altres poques 
sales de la ciutat que estan ober-
tes, com el TGB o l’Aquitània, ha 
posat tota la carn a la graella 
per fer que el públic «se senti a 

gust i segur». 

Tot l’equip de Gustafsson R60 
es va fer el test PCR abans de co-
mençar els assajos, i han adap-

33 Tres parelles i una taula  8 Els protagonistes de ‘Gustafsson R60’, una comèdia vodevilesca. 

RAÜL TORTOSA 

TEATRE EN L’ERA DE LA COVID-19 

«No perdem ni 

guanyem  diners, 

però hi ha activitat», 

diu Jofre Blesa, 

codirector de la sala 
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El Versus Glòries ha reabierto  tras cinco meses cerrado por 
la pandemia con la comedia ‘Gustafsson R60’, de Rosa Molina  

Volver a empezar  

MARTA CERVERA 

BARCELONA  

Tras casi cinco meses sin ofrecer 
espectáculos, el Versus Glòries se 
reencontró con los espectadores
cumpliendo con todas las nor-
mas de prevención frente al co-
vid-19 que marca el Procicat. El 
aforo de la sala de 100 personas 
se ha reducido a 50 para espaciar 
a la gente, que llegó con media 
hora de antelación para poder se-
guir a adaptarse a la nueva reali-
dad teatral: toma de temperatura 
al entrar, alfombras para limpiar 
los zapatos y entrada escalonada 
por filas para mantener siempre 
la distancia de seguridad, algo 
que también se controla al salir. 
«Todos los espectadores venían 

concienciados. Hay ganas de ver 

teatro y de reír, por eso optamos 

por levantar el telón con una co-

media. ¡Ya tenemos bastante 

drama a nuestro alrededor!», con-
fiesa a EL PERIÓDICO Jofre Blesa, 
codirector artístico de la sala.  

Gustafsson R60, una obra escri-
ta y dirigida por Rosa Molina e 
interpretada por Óscar Jarque, 
Edgar Moreno, Xavier Pàmies, 
Laura Porta, Rafaela Rivas y Nú-
ria Sanmartí, ha inaugurado la 
nueva etapa del teatro, dispuesto 
a combatir la pandemia con este 
montaje de La Trama, compañía 
residente en el propio Versus 
Glòries. Se trata de un vodevil 
protagonizado por tres parejas 

empezar los ensayos, y han adap-
tado la obra a las actuales cir-
cunstancias, limitando el contac-
to físico. Además, mantienen 
una vida social limitada para evi-
tar problemas. Con solo que un 
actor se contagiara, todos esta-
rían en cuarentena y adiós mon-
taje. «El festival Grec demostró 

que es posible seguir haciendo 

teatro y hay que seguir adelan-

te», recuerda Blesa. Tras partici-
par en el festival con propuestas 
en streaming, el Versus Glòries ha 
pasado de 2000 seguidores en las 
redes sociales a 18.000. «El Grec 

ha dado notoriedad a las salas 

de proximidad a través de una 

plataforma que aprovecharemos 

para potenciar la comunicación 

con el público. El apoyo de Adet-

ca también ha sido importante, 

ahora tenemos más fuerza», aña-
de. Su objetivo es dar salida al ta-
lento y «dar trabajo a las compa-

ñías, actores y técnicos» y repro-
gramar las obras que no pudie-
ron verse la temporada pasada.

Cada 15 días, el Procicat revi-
sa el protocolo. Las últimas dos 
veces, el 1 y 15 de este mes, per-
mitió abrir al 50% del aforo. «En 

estos momentos no perdemos ni 

ganamos dinero pero al menos 

tenemos actividad. Las compa-

ñías necesitan trabajar y la gente 

quiere ir al teatro, aunque los 

mayores de 60 tienen miedo. 

Costará recuperarlos». H  

donde la mesa de diseño que da 
título al espectáculo es casi un 
personaje más. Todo lo que tiene 
que ver con el pasado de ese obje-
to gana protagonismo a medida
que transcurre la obra. 

«Público a gusto y seguro» 

Aunque las buenas sensaciones 
del día del estreno y de la venta 
de entradas animaron a los res-
ponsables de la sala, la adverten-
cia del Quim Torra sobre posi-
bles medidas más drásticas si si-
guen creciendo los contagios les 

ha puesto en guardia. «Nos he-

mos esforzado mucho para de-

mostrar que la cultura es segu-

ra. Espero que no vuelvan a es-

tigmatizarnos ni impidan la acti-

vidad cultural de teatro, cine y 

música». El Versus, como las 
otras escasas salas de la ciudad 
que están abiertas, como el TGB 
o el Aquitània, ha puesto toda la 
carne en el asador para hacer 
que el público «se sienta a gusto 

y seguro».

Todo el equipo de Gustafsson 
R60 se hizo el test PCR antes de 

33 Tres parejas y una mesa  8 Los protagonistas de ‘Gustafsson R60’, una comedia vodevilesca.  

RAÜL TORTOSA  

TEATRO EN LA ERA DEL COVID-19  

«No perdemos ni 

ganamos  dinero, 

pero hay actividad», 

dice Jofre Blesa, 

codirector de la sala
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ARTS ESCÈNIQUES

en aquests moments només poden 
fer-ho amb el 50% de l’aforament. 
L’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (Adetca) alertava a 
mitjans d’abril que, amb menys del 
100% de l’aforament, els teatres 
privats no obririen perquè no els 
resultava viable. Però davant la si-
tuació actual de la pandèmia, Adet-
ca ha rebaixat aquest percentatge 
fins al 66%. 

“Obrir amb un 50% és inviable. 
En temps de crisi, i tenint en comp-
te que els teatres no són espais amb 
grans concentracions de gent com 
el transport públic, podríem obrir 
amb un 66% de l’aforament”, expli-
ca la presidenta d’Adetca, Isabel 
Vidal. L’associació –que insisteix 
que els teatres compleixen totes 
les mesures de seguretat establer-
tes– planteja implementar aquest 
66% amb una butaca de separació 
entre grups de convivència. “Es-
tem treballant en un segell comú 
entre els teatres per garantir que 
són espais segurs i aconseguir la 
confiança del públic, que és fona-
mental”, afegeix Vidal. 

La majoria dels espais preveuen 
obrir entre mitjans de setembre i 
principis d’octubre. El Teatre Gau-
dí de Barcelona serà dels més pri-
merencs (el 13 d’agost estrena He-
re comes your man), tot i que la ma-
joria de telons s’aixecaran a partir 

del setembre amb propostes com La 
fuerza del cariño de Lolita al Goya, 
Todas las flores de Bàrbara Mestan-
za a la Sala Beckett, Aquest país no 
descobert que no deixa tornar de les 
seves fronteres cap dels seus viatgers 
d’Àlex Rigola al Poliorama i P.A.U. 
de Carolina Llacher a l’Atrium. 
També arribaran les primeres obres 
de la segona part del Festival Grec
–com Winnipeg de Norbert Martí-
nez a l’Akadèmia i L’habitació blan-
ca de Josep Maria Miró a la Flyhard, 
entre d’altres– i algunes estrenes o 
reestrenes com WhiCh / Adoctrina-
des de Virgínia Gimeno Folgado a 
l’Antic Teatre. I de cara a l’octubre 
encetarà temporada el Teatre Naci-
onal de Catalunya amb 10 monòlegs 
inspirats en el Decameró de Pier
Paolo Pasolini. 

No acabar l’any en blanc 
“La nostra intenció és obrir el 14 de 
setembre encara que sigui deixant 
una butaca lateral buida per prote-
gir grups de convivència. I, de cara 
al desembre, que són les millors da-
tes per al teatre, esperem poder fer-
ho al 100%, però ara mateix tot és 
molt incert”, diu la responsable de 
programació del Poliorama, Anna 
Victori. A la Flyhard, una de les sa-
les més petites de Barcelona, re-
prendran les funcions amb menys 
de 30 butaques i l’obra Instruccions 

La tardor serà l’última 
taula de salvació  

per als teatres
Les sales privades no descarten obrir amb el 66% de l’aforament al setembre

per enterrar un pare, que va quedar 
suspesa al març. “Esperarem a prin-
cipis de setembre per veure exacta-
ment com estan les coses abans de 
posar les entrades a la venda”, des-
taca Clara Cols, una de les responsa-
bles de la Flyhard. “Som relativa-
ment optimistes, tenim moltes ga-
nes de reprendre l’activitat, però sa-
bem que la tardor pot ser molt 
complexa. Només esperem no aca-

Totes les mirades estan posades en 
el setembre. Els teatres d’arreu de 
Catalunya tenen l’esperança que el 
coronavirus estigui controlat a la 
tardor i, així, poder reobrir amb una 
certa normalitat. La majoria d’es-
pais estan tancats des de mitjans de 
març, de manera que la situació de 
la pandèmia a partir del setembre 
serà cabdal per intuir com acabaran 
l’any: l’evolució del covid decidirà si 
l’últim trimestre és el de la remun-
tada o bé, en el pitjor dels escena-
ris, si els obligarà a donar per perdut 
el 2020.  

L’obertura d’alguns teatres du-
rant el juny i el juliol ha servit per 
experimentar sobre el terreny el 
protocol de la Generalitat que obli-
ga les sales a deixar almenys un me-
tre de distància entre grups de con-
vivència, a controlar que tothom 
porti mascareta, a utilitzar buta-
ques preassignades i a tenir un re-
gistre amb les dades de contacte de 
tots els espectadors. El que canvia 
en funció del territori són, ara per 
ara, els percentatges d’aforament: 
a les zones sense restriccions els te-
atres poden obrir amb totes les bu-
taques plenes, però en llocs amb re-
brots –com ara Barcelona i Lleida– 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO Confiança  

Els teatres 
treballen en 
un segell 
comú per 
garantir que 
són segurs

Futur  
“Som 
relativament 
optimistes”, 
diu Clara Cols, 
de la Sala 
Flyhard
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bar-la de nou en blanc, ja que tants 
mesos sense activitat no són soste-
nibles”, afegeix.  

Els teatres de fora de Barcelona 
també naveguen en la incertesa. 
“Prendrem la decisió final a princi-
pis de setembre, però tenim l’espe-
rança d’obrir al 100% d’aforament 
amb mascaretes”, explica la tècni-
ca en gestió cultural de l’Ajunta-
ment de Lleida, Marta Salla, que 
gestiona el Teatre La Llotja i l’Es-
corxador. El rebrot que afecta el ter-
ritori complica una mica les pers-
pectives, tot i que ja tenen la progra-
mació muntada fins a finals d’any 
–amb obres com Viejo amigo Cice-
rón de Josep Maria Pou i la produc-
ció nacional de circ Estat d’emergèn-
cia–. Salla tem que el tancament 
prolongat afecti profundament el 
sector cultural. “L’hàbit de consum 
de les arts en viu es desfà com un 
terròs de sucre a l’aigua. Si no repre-
nem l’activitat, viurem una heca-
tombe difícilment recuperable”, 
subratlla.  

“Ens curarem en salut” 

A Terrassa, on l’increment de con-
tagis els últims dies ha fet créixer la 
prudència, els teatres municipals 
(l’Alegria i el Principal) obriran, 
com a màxim, amb el 50% de l’afo-
rament. “Ens curarem en salut i 

Públic a la Sala 
Beckett de 
Barcelona just 
abans d’una 
funció al juliol: 
tothom amb 
mascareta i el 
teatre amb 
butaques 
inhabilitades 
per garantir la 
distància de 
seguretat 
sanitària.  
MANOLO GARCÍA 

 

  

 

 

ens anirem adaptant a l’evolució
del focus”, assenyala el tècnic
d’arts escèniques del municipi, Ga-
briel Sicília. A part de la temporada 
estable, la ciutat acollirà del 9 a l’11 
d’octubre el festival Terrassa No-
ves Tendències, que aquest any 
“està pensat seguint un model dife-
rent, amb menys exhibició i en clau 
de covid-19”, diu Sicília, que afe-
geix que hi haurà “un programa de 
residències amb espectacles que es 
representaran el 2021”. 

A Tarragona, un altre festival en-
cetarà la reobertura cultural del ter-
ritori, on no es representa teatre des 
del març. El FITT Noves Dramatúr-
gies, impulsat per la Sala Trono, po-
sarà fi al desert teatral a partir del 
2 de setembre. Els muntatges es re-
presentaran en espais insòlits a l’ex-
terior, i la Trono obrirà el 19 de se-
tembre. “Crec que serà una boníssi-
ma temporada. La gent té ganes de 
tenir activitat cultural ja”, afirma el 
gestor de la Trono, Joan Negrié, que 
subratlla la importància de difondre 
que els teatres són espais on les me-
sures sanitàries “es compleixen al 
peu de la lletra”.  

Escampar el missatge que la cul-
tura és segura serà la clau de volta 
d’aquesta tardor perquè els teatres 
puguin agafar una mica d’aire en 
l’any de la pandèmia.e
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EFECTES DEL CORONAVIRUS A BARCELONA

El teatre pot reobrir però 

la majoria no ho faran

El sector ho veu inviable amb el 50% d’aforament, com permet el Govern

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

D

imecrespassat, el Tri-
bunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
(TSJC) acceptava el re-

curs dels cines i els espais espor-
tius i gimnasos de Barcelona 
contra les mesures del Govern 
que els obligaven a tancar a cau-
sa dels rebrots del coronavirus, 
amb la qual cosa aquests locals 
podien reobrir si complien les 
mesures sanitàries requerides 
pel Procicat. Però la resolució 
no parlava dels teatres, perquè 
no havien recorregut el tanca-
ment. No obstant, la Conselleria 
de Salut va acabar emetent di-
vendres passat una resolució se-
gons la qual se suprimia la 
prohibició de l’obertura dels 
teatres, cines, gimnasos i esta-
bliments esportius a la capital 

catalana i diversos municipis de 
l’àrea metropolitana, «sempre
que es garanteixi que no se su-
pera el 50% de la seva capacitat».  

Aquesta resolució es mantin-
dria vigent des d’ahir diumenge 
i durant 15 dies. Quan expirin 
aquestes dues setmanes les me-
sures a seguir dependran de 
com evolucioni la crisi sa-
nitària. No obstant, el sector del 
teatre, segons fonts de l’Adetca 
(Empreses de Teatre de Catalu -
nya), que presideix Isabel Vidal, 
«està demandant obrir sense 
restriccions», ja que el fet de 
guardar una butaca lliure entre 
cada compra grupal ja afecta 
l’aforament. Asseguren que 
aquest 50% de capacitat «no és 
viable per obrir» i, menys en ple 
agost, quan hi ha poques sales
amb programació a Barcelona. 

 
OBRIR AL SETEMBRE AMB EL 66% / El 
sector teatral planteja tornar 
el setembre amb un mínim del 
66% de l’aforament si la crisi 
sanitària segueix com ara. I, en 
cas de millorar la situació, no 
volen restriccions. Segons les 
mateixes fonts, la majoria dels 
teatres volen obrir entre el 
 setembre i l’octubre, però 
amb aquest 50%, alerten, és 
impossible. De fet, la gala Ca-
talunya Aixeca el Teló, que 
inaugura la temporada teatral 
catalana, s’està preparant per 
a finals de setembre. H

33 El teatre Coliseum de Barcelona, tancat durant l’estat d’alarma.

FERRAN NADEU
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EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN BARCELONA  

El teatro puede reabrir 

pero la mayoría no lo hará

El sector lo ve inviable con el 50% de aforo, como permite el Govern

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

E

l pasado miércoles, el 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
(TSJC) aceptaba el re-

curso de cines y espacios depor-
tivos y gimnasios de Barcelona 
contra las medidas del Govern 
que les obligaban a cerrar a cau-
sa de los rebrotes del coronavi-
rus, con lo que estos locales po-
dían reabrir si cumplían las me-
didas sanitarias requeridas por 
el Procicat. Pero la resolución 
no hablaba de los teatros, por-
que no habían recurrido el cie-
rre. Sin embargo, la ‘conselleria’ 
de Salut acabó emitiendo el pa-
sado viernes una resolución se-
gún la cual se suprimía la prohi-
bición de apertura de teatros, ci-
nes, gimnasios y establecimien-
tos deportivos en la capital cata-

lana y diversos municipios del 
área metropolitana, «siempre 
que se garantice que no se supe-
ra el  50% de su capacidad».  

Esta resolución se manten-
dría vigente desde ayer domin-
go y durante 15 días. Cuando ex-
piren estas dos semanas las me-
didas a seguir dependerán de 
cómo evolucione la crisis sanita-
ria. Sin embargo, el sector del 
teatro, según fuentes de Adetca 
(Empresas de Teatro de Catalun-
ya), que preside Isabel Vidal, «es-
tá demandando abrir sin restric-
ciones», ya que el hecho de guar-
dar una butaca libre entre cada 
compra grupal ya afecta al afo-
ro. Aseguran que ese 50% de ca-
pacidad «no es viable para abrir» 
y, menos en pleno mes de agos-
to, cuando hay pocas salas con 
programación en Barcelona. 

 
ABRIR EN SEPTIEMBRE CON EL 66%/ 

El sector teatral plantea volver 
en septiembre con un mínimo 
del 66% de aforo si la crisis sani-
taria sigue como ahora. Y, en ca-
so de mejorar la situación, no 
quieren restricciones. Según las
mismas fuentes, la mayoría de 
teatros quieren abrir entre sep-
tiembre y octubre, pero con ese 
50%, alertan, es imposible. De 
hecho, la Gala Catalunya Aixeca 
el Teló, que inaugura la tempo-
rada teatral catalana, se está 
preparando  para finales de sep-
tiembre.  H 

33 El teatro Coliseum de Barcelona, cerrado durante el estado de alarma. 

FERRAN NADEU
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U

n dels sectors 
més afectats 
per les noves 
mesures i res-
triccions amb la 
lluita contra el 

coronavirus a Barcelona és el 
cultural. 

L’Associació d’Empreses de Te-
atre de Catalunya (ADETCA) es 
va mostrar en contra de la reco-
manació que va fer el Govern 
català de tancar cinemes i tea-
tres com a mesura preventiva. 
De fet, aquest cap de setmana, 
els cinemes no obriran. Això, 
sense comptar el sector de dis-
coteques i altres llocs indefini-
bles de diversió nocturna que ja 
són al punt de mira. 

Cal dir que la gent que va al 
teatre i al cinema té un aire més 
civilitzat que els que van a la 
disbauxa de certs locals on, no 
ens enganyem, perquè tots ho 
hem vist, l’alcohol i les drogues 
provoquen que qualsevol mesu-
ra de seguretat sigui una broma. 

Fora bo debatre fins a quin 
punt l’oci d’òlibes i mussols als 
pubs i les discoteques és cultura. 
I també fora bo explicar que no
he conegut mai cap propietari
d’algun d’aquests locals (lògica-
ment, els rellevants, els de mo-
da) que vagin amb una mà al 
davant i una altra al darrere. 
Més aviat el contrari. 

Tornant als teatres i als cine-
mes, cal dir que si es respecten 
les mesures de seguretat (dis-
tància, mans i mascaretes, la 
nova santíssima trinitat) potser 
tenen raó en demanar una aper-
tura raonable, donat que els qui 
treballen al món de la cultura 
en aquest país (i més si la cultu-
ra es fa en català) freguen sem-
pre la misèria. En dono fe. 

El món de la cultura, tant si 
hom és escriptor, músic, actor, 
tècnic de so o de llums, etc. és 
un món dissortat que per 

aguantar demana entusiasme i 
grans dosis de paciència. 

Tanmateix, cal recordar que 
durant la famosa pandèmia de 
grip espanyola de fa 100 anys es 
van fer tants disbarats com ara i 
no sempre es van prendre les 
mesures encertades. 

Espanya sempre s’ha queixat 
que aquella grip rebés aquest 
nom, tot i no ser originària de la 
península. Sembla que el primer 
cas registrat fou als EUA, mal-
grat que el focus inicial cal situ-
ar-lo a Àsia. 

Com que Espanya va ser neu-
tral a la primera guerra mundial 
i aquí s’informava més o menys 
dels casos de grip, la resta d’Eu-
ropa van batejar com a grip es-

panyola la malaltia, mentre que 
a la resta del món la gent es mo-
ria a les trinxeres per qualsevol 
causa. 

Fa 100 anys les autoritats, que 
anaven tant o més despistades 
que les actuals, van tenir una 
gran pensada: tancar galliners i
colomars, tancar pous cecs, pro-
hibir la venda de roba de sego-
na mà i fer que els tramvies cir-
culessin amb les finestres ober-
tes, encara que fes un fred de 
mil dimonis o plogués a bots i a 
barrals. 

Entre el 1918 i el 1919, les es-
coles van tancar tard, i tot i que 
molta gent ja no sortia de casa 
per por al contagi, els mateixos 
empresaris de cinemes, teatres i 
locals de vida alegre, dels caba-
rets a les cases de senyoretes 
que fumaven i et tractaven de 
tu, van pressionar tant l’ajunta-
ment de la ciutat comtal d’ales-
hores (hi havia de batlle el te-
nor d’origen andalús Manuel 
Morales), que van decidir dei-
xar-los oberts (igual com ara vol 
fer la poc preparada i sinistra 
Ada Colau). 

Resultat: mentre tancaven ga-
llines i coloms la gent s’encoma-
nava la grip espanyola a cor que 
vols pels teatres i els music-
halls. 

En aquella època, tancar tea-
tres i cinemes hauria estat una 
gran mesura profilàctica, però 
no es va fer. Ara, serà igual? No 
ho sabem. 

Hom calcula que la grip espa-
nyola va provocar entre 50 i 
100 milions de morts a tot el 
món. I aleshores, els habitants 
del planeta eren uns 1.800 mi-
lions.

La Covid-19 actual no sabem
el que durarà ni quantes perso-
nes, per desgràcia, matarà. 
L’única cosa clara és que, cent 
anys després, tot es fa igual de 
malament, però sense tancar les 
gallines. De fet, ara, els galli-
nots, més aviat manen i surten a 
la televisió. 

Les dades totals de persones 
que han traspassat per culpa 
d’una pandèmia o altra, no les 
coneixerem mai del tot. Fa cent 
anys en molts llocs no hi havia 
registres censals. Actualment, 
n’hi ha, però no interessa donar 
les xifres reals. Com sempre 
passa a la història, n’hi ha uns 
que toquen la música, i uns al-
tres que la ballem. Entenguem-
nos: la ballem, magra.

des de Cambrils

PER JAUME NOLLA I MARTÍ 
@JaumeNollaiMart

TANQUEM LES 

GALLINES 

O COM INVENTAR 

MESURES 

INÚTILS CONTRA 

EL CORONAVIRUS

No aprenem mai. No llegim, no estudiem història ni estem al cas de les 
lliçons que en puguem treure. En general, no ens fixem en res i, al final, 
tot són lamentacions

La mirada

Periodista i escriptor excèntric 

Nat al bell mig del Camp de Tarragona, a la vila reial de 

Vilallonga del Camp. No és una bona persona. De fet, en 

els seus primers anys de vida, després de bramar nit i 

dia sense cap sentit lògic, el metge li va dir a sa mare: 

aquest xiquet no té res, és un malparit. D’aquí a fer-se 

periodista, només va ser qüestió de temps.

Fora bo debatre fins 

a quin punt l’oci 

d’òlibes i mussols a 

les discoteques és 

cultura

Cent anys després, 

tot es fa igual de 

malament, però 

sense tancar les 

gallines
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Un centenar de personas se
concentraron ayer a las
puertas del Teatre Grec
gritando consignas como
“La cultura es segura”. La
convocatoria se lanzó en
redes sociales a través de El
Col·lectiu de Companyies,
en representación de traba-
jadoras y trabajadores de la
cultura, así como de especta-
doras y espectadores. “No
podemos ser la cabeza de
turco de esta pandemia que
sirva para maquillar la falta
de propuestas claras por
parte de la Administra-
ción”, se leía en la convoca-
toria. El llamamiento se
hizo antes de que el Ayunta-
miento decidiera mantener
las puertas del Grec abier-
tas y los concentrados se
mezclaron sin problemas
con los asistentes al espec-
táculo de The Peeping Tom.

El Grec, como el festival Cruïlla
XXS y otras actividades cultura-
les, abrió ayer sus puertas en
Barcelona. El anuncio el viernes
de la Generalitat, a través del
Procicat (Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Cataluña), de
prohibir “todas las actividades
extraordinarias y de carácter
temporal de tipo cultural”, que
llevó a la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, a “parar el Grec,
a regañadientes”, fue matizado
ayer por la tarde con el anuncio
de que mantiene las actividades
culturales que cumplan las me-
didas de seguridad frente a con-
tagios de coronavirus y que se
celebren en espacios “adecua-
dos”, siempre con previa autori-
zación del Comité de Dirección
del Procicat. “Después de una
significativa espera, se confirma
que podemos ir siguiendo con
las actividades del festival
Grec”, escribió en su cuenta de
Twitter el comisionado de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Barcelo-
na y sexto teniente de alcalde,
Joan Subirats.

El Govern especifica en su co-
municado que da prioridad para
abrir a los equipamientos cultu-
rales para sus actividades habi-
tuales, “especialmente en los ca-
sos que preveanmecanismos pa-
ra facilitar la asistencia de perso-
nas vulnerables a efectos de la
covid-19” o por necesidad por
los efectos del calor y de acuer-
do a las medidas concretas del
sector. También se prevé dicha
autorización para las activida-
des culturales temporales o ex-
traordinarias cuando se hagan
al aire libre y “en formato senta-
do permanente”, y “con las mis-
mas condiciones” que los equipa-
mientos culturales.

El sector cultural y los Ayun-
tamientos afectados (12 Consis-

torios, además del de Barcelo-
na), con la alcaldesa de la capi-
tal catalana, Ada Colau, a la cabe-
za, se habían quejado abierta-
mente por la resolución prime-
ra, que implicaba el cese de acti-
vidades de festivales en curso,
como el Grec, el Cruïlla XXS, el
Fes Pedralbes o las Nits del
Fòrum. “Ninguno de los 140 bro-
tes activos en Cataluña tienen
su origen en un acto cultural”,
recuerda el manifiesto La cultu-
ra es segura, hecho público ayer
y firmado, “en representación
de los diferentes sectores cultu-
rales”, por Camilo Tarrazón, pre-

sidente del Gremio de Cines de
Cataluña; Isabel Valdés, presi-
denta de ADETCA (empresarios
de teatro), y Carmen Zapata, ge-
rente de las salas de conciertos.
Consideran que es “incoheren-
te” que se mantengan abiertas
terrazas y playas y se tengan
que cancelar los espectáculos.
“No es aceptable, ni cierto, ni jus-
to, que se lance el mensaje a la
ciudadanía de que la cultura es
una actividad contagiosa”, se lee
en la nota.

“Esperábamos una fase 2
flexible pero la realidad es que
nos han cerrado la cultura”, sos-
tienen en el comunicado, que
subraya que la reapertura del
sector se ha hecho cumpliendo
todas las normas de los protoco-
los acordados con el Porcicat:
control de aforo, registro de
usuarios para facilitar un even-
tual rastreo en caso de conta-
gio, uso de mascarillas, mante-
nimiento de la distancia de segu-
ridad...

Los deberes hechos
Incluso la consejera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, escribió
en su cuenta de Twitter el do-
mingo por la noche que la cultu-
ra era segura. Fuentes del depar-
tamento de Cultura declararon
ayer que no han dejado de defen-
der al sector y que consideran
que “nadie pone en duda que las
actividades culturales que se es-
tén desarrollando en Cataluña
son seguras”. El sector empezó a
trabajar en los planes de reaper-
tura ya durante el estado de alar-
ma y las medidas que luego se
han aplicado han sido muy bien
asumidas por el público. Pero de
alguna manera, se había enten-
dido que ante las recomendacio-
nes de que la gente se quedara
en casa, era conveniente parar
actividades culturales.

Protesta ante el
anfiteatro Grec
en Barcelona

El Govern permitirá ahora
abrir espacios culturales
El Grec abrió ayer tras la marcha atrás de la Generalitat

TONI POLO, Barcelona

Protesta del sector de la cultura en Barcelona bajo el lema La cultura es segura. / ALBERT GARCÍA
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Un centenar de personas se
concentraron ayer a las
puertas del Teatre Grec
gritando consignas como
“La cultura es segura”. La
convocatoria se lanzó en
redes sociales a través de El
Col·lectiu de Companyies,
en representación de traba-
jadoras y trabajadores de la
cultura, así como de especta-
doras y espectadores. “No
podemos ser la cabeza de
turco de esta pandemia que
sirva para maquillar la falta
de propuestas claras por
parte de la Administra-
ción”, se leía en la convoca-
toria. El llamamiento se
hizo antes de que el Ayunta-
miento decidiera mantener
las puertas del Grec abier-
tas y los concentrados se
mezclaron sin problemas
con los asistentes al espec-
táculo de The Peeping Tom.

El Grec, como el festival Cruïlla
XXS y otras actividades cultura-
les, abrió ayer sus puertas en
Barcelona. El anuncio el viernes
de la Generalitat, a través del
Procicat (Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Cataluña), de
prohibir “todas las actividades
extraordinarias y de carácter
temporal de tipo cultural”, que
llevó a la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, a “parar el Grec,
a regañadientes”, fue matizado
ayer por la tarde con el anuncio
de que mantiene las actividades
culturales que cumplan las me-
didas de seguridad frente a con-
tagios de coronavirus y que se
celebren en espacios “adecua-
dos”, siempre con previa autori-
zación del Comité de Dirección
del Procicat. “Después de una
significativa espera, se confirma
que podemos ir siguiendo con
las actividades del festival
Grec”, escribió en su cuenta de
Twitter el comisionado de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Barcelo-
na y sexto teniente de alcalde,
Joan Subirats.

El Govern especifica en su co-
municado que da prioridad para
abrir a los equipamientos cultu-
rales para sus actividades habi-
tuales, “especialmente en los ca-
sos que preveanmecanismos pa-
ra facilitar la asistencia de perso-
nas vulnerables a efectos de la
covid-19” o por necesidad por
los efectos del calor y de acuer-
do a las medidas concretas del
sector. También se prevé dicha
autorización para las activida-
des culturales temporales o ex-
traordinarias cuando se hagan
al aire libre y “en formato senta-
do permanente”, y “con las mis-
mas condiciones” que los equipa-
mientos culturales.

El sector cultural y los Ayun-
tamientos afectados (12 Consis-

torios, además del de Barcelo-
na), con la alcaldesa de la capi-
tal catalana, Ada Colau, a la cabe-
za, se habían quejado abierta-
mente por la resolución prime-
ra, que implicaba el cese de acti-
vidades de festivales en curso,
como el Grec, el Cruïlla XXS, el
Fes Pedralbes o las Nits del
Fòrum. “Ninguno de los 140 bro-
tes activos en Cataluña tienen
su origen en un acto cultural”,
recuerda el manifiesto La cultu-
ra es segura, hecho público ayer
y firmado, “en representación
de los diferentes sectores cultu-
rales”, por Camilo Tarrazón, pre-

sidente del Gremio de Cines de
Cataluña; Isabel Valdés, presi-
denta de ADETCA (empresarios
de teatro), y Carmen Zapata, ge-
rente de las salas de conciertos.
Consideran que es “incoheren-
te” que se mantengan abiertas
terrazas y playas y se tengan
que cancelar los espectáculos.
“No es aceptable, ni cierto, ni jus-
to, que se lance el mensaje a la
ciudadanía de que la cultura es
una actividad contagiosa”, se lee
en la nota.

“Esperábamos una fase 2
flexible pero la realidad es que
nos han cerrado la cultura”, sos-
tienen en el comunicado, que
subraya que la reapertura del
sector se ha hecho cumpliendo
todas las normas de los protoco-
los acordados con el Porcicat:
control de aforo, registro de
usuarios para facilitar un even-
tual rastreo en caso de conta-
gio, uso de mascarillas, mante-
nimiento de la distancia de segu-
ridad...

Los deberes hechos
Incluso la consejera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, escribió
en su cuenta de Twitter el do-
mingo por la noche que la cultu-
ra era segura. Fuentes del depar-
tamento de Cultura declararon
ayer que no han dejado de defen-
der al sector y que consideran
que “nadie pone en duda que las
actividades culturales que se es-
tén desarrollando en Cataluña
son seguras”. El sector empezó a
trabajar en los planes de reaper-
tura ya durante el estado de alar-
ma y las medidas que luego se
han aplicado han sido muy bien
asumidas por el público. Pero de
alguna manera, se había enten-
dido que ante las recomendacio-
nes de que la gente se quedara
en casa, era conveniente parar
actividades culturales.

Protesta ante el
anfiteatro Grec
en Barcelona

El Govern permitirá ahora
abrir espacios culturales
El Grec abrió ayer tras la marcha atrás de la Generalitat

TONI POLO, Barcelona

Protesta del sector de la cultura en Barcelona bajo el lema La cultura es segura. / ALBERT GARCÍA
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Suspès el Sant Jordi  
al passeig de Gràcia

Barcelona. La normativa, que im-
plica tancar cinemes i teatres, ha 
estat criticada pel sector. “El Proci-
cat s’equivoca identificant els cine-
mes i els teatres com a possibles fo-
cus de contagi –va assegurar el  pre-
sident del Gremi d’Empresaris de 
Cinema, Camilo Tarrazón–. Nosal-
tres hem fet els deures. Hem fet un 
esforç enorme per garantir un en-
torn segur i, si ara ens tanquen, to-
ta aquesta feina no haurà servit de 
res. I ens hi juguem el futur”. Tar-
razón també alerta que si els cine-
mes de l’àrea metropolitana de Bar-
celona tanquen aquest cap de set-
mana, “no hi haurà estrenes fins a 
l’octubre, però ni a Barcelona ni a 
Sevilla ni a Madrid, i això no hi ha 
sector que ho pugui resistir”. 

L’Associació d’Empreses de Tea-
tre de Catalunya (Adetca) també va 
lamentar ahir la mesura i va consi-
derar “inacceptable” que “es conti-
nuï vinculant el contagi amb els te-
atres o altres espais culturals”. 
Adetca creu que l’administració 

Sant Jordi a 
Barcelona en 
una imatge 
d’arxiu. 
CRISTINA CALDERER

“sempre els ha tingut al costat amb 
predisposició d’ajudar” davant una 
gestió “extremadament complica-
da”, una situació que ha de ser 
“compatible” amb la responsabili-
tat i consideració cap al sector. 
Adetca defensa que compleixen “es-
crupolosament” totes les mesures 
sanitàries i exigeix una gestió millor 
de la crisi perquè caldrà conviure-hi 

“durant mesos”. Arran de tot ple-
gat, l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, demanarà formalment avui 
a la Generalitat que es mantinguin 
els esdeveniments culturals a la 
ciutat amb mesures de seguretat 
per evitar contagis. Colau  conside-
ra que hi ha una sèrie d’activitats 
culturals que es poden fer “amb to-
tes les garanties i amb el compli-
ment de les mesures sanitàries”, i 
per això sol·licitarà a la Generalitat 
que les consideri excepcions i així 
es puguin dur a terme.  

“Estem parlant d’activitats com 
el festival Grec, el Cruïlla o les Nits 
del Fòrum, que es fan amb totes les 
garanties. Entenem que si es man-
té la normativa es poden celebrar, 
i així esperem que ho reculli el 
Procicat”, va explicar ahir Colau. 
L’alcaldessa argumenta que la ma-
joria de contagis a la capital cata-
lana han tingut lloc durant troba-
des socials “de proximitat”, amb 
amics i familiars, “en què no es 
mantenen les distàncies de segu-
retat ni la mascareta”. També de-
fensa que no hi ha brots associats 
a activitats culturals i que “si la 
gent s’està asseguda i segueix es-
crupolosament la normativa”, els 
teatres, les sales de concerts i els 
cinemes no haurien de tancar.e

La Cambra del Llibre de Catalunya 
i el Gremi de Floristes van anunci-
ar ahir que, “d’acord amb les noves 
mesures adoptades per les autori-
tats sanitàries”, el Sant Jordi d’es-
tiu, rebatejat com a Dia del Llibre i 
de la Rosa, previst per al 23 de juli-
ol, només se celebrarà en llibreri-
es i floristeries: els gremis renunci-
en, per tant, “a l’espai comú que es-
tava previst al passeig de Gràcia” de 
Barcelona. “A la resta de municipis 
de Catalunya se celebrarà d’acord 
amb la situació sanitària que tingui 
cada un d’ells”, afegeixen.  

La decisió arriba després que el 
Govern fes pública una nova reso-
lució per frenar l’augment de con-
tagis de coronavirus que “prohibeix 
totes les activitats culturals, d’es-
pectacles públics, recreatives, es-
portives i d’oci nocturn, extraordi-
nàries o de caràcter temporal” a 

BARCELONA

J.N./X.S./N.J.
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‘Cultura’ con ‘c’ de ‘caos’
El Grec y los festivales de música sobreviven al cierre, pero Sant Jordi cae

BARCELONA Redacción

Desconcierto, in-
certidumbre, en-
fado... el sector
cultural vivió
ayer con inquie-
tud, desolación e

indignación en muchos casos el
anuncio de las nuevas medidas
para controlar la pandemia en el
área de Barcelona. Por un lado,
porque el anuncio de la Generali-
tat resultó ambiguo al dejar espa-
cio a los ayuntamientos para to-
marmedidasdiferentesa lasreco-
mendadas, de modo que hubo
salasyeventosqueestuvieronho-
ras sin saber qué tendrían hacer.
Por el otro, porque el sector tiene
la sensación de que siempre que
llueve a ellos les empapa, y que a
otros sectores no se les exige los
mismos requisitos, ni se les pide
que cierren ni se les acusa de ser
foco de contagios cuando justa-
mente elmundo cultural es el que
ha implementado las medidas
másestrictas.
La secuencia del caos comenzó

conel consellerMiquelBuchafir-
mando en rueda de prensa por la
mañanaquedurante 15días se ce-
rraban cines, teatros y conciertos
enBarcelona y su áreametropoli-
tana,peroañadiendotambiénque
los ayuntamientos pueden decre-
tar excepciones. Horas después
compareció la alcaldesa Ada Co-
lau diciendo que se mantendrían
los actos culturales que cumplie-
ran cuatro requisitos: uso demas-
carillas, ampliadistanciaentrees-
pectadores,tenerlosidentificados
por si hiciera falta contactarlos y
medidas de higiene y limpieza.
Con eso enviarán un informe fa-
vorable al Procicat que hoy debe-
ríapermitirquesiganadelante los
festivalesGrec yCruïlla o los con-
ciertosdelPalaude laMúsica.

CINE

“Confusión” e “incertidumbre”

Las nuevas medidas restrictivas
del Govern de la Generalitat sen-
taron ayer como un jarro de agua
fría en el sector cinematográfico,
ya de por sí muy tocado a raíz del
parón del confinamiento y justo
cuando parecía que empezaba a
despegar muy tímidamente tras
laspésimascifrasdetaquillaobte-
nidas tras el estado de alarma.
“Confusión” e “incertidumbre”
fueron las palabras más escucha-
dasporpartedeexhibidoresydis-
tribuidores, a la espera de direc-
trices claras. El malestar era más
que evidente en el Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalun-
ya, que pidió reunirse con los res-
ponsables del Procicat para que
reconsiderasen la decisión. Su
presidente, Camilo Tarrazón,
afirma que “nadie se puede per-

mitircerrar loscines”yqueel sec-
tor ha hecho “un enorme esfuer-
zo” inversor para adecuarse a los
protocolos. Adolfo Blanco, de la
distribuidoraAContracorrientey
los cines Verdi, explicó que se
sienten “desconcertados y muy
tristes” porque “el mensaje que
este decreto da a la población es
que el cine es una de las causas de
lapropagacióndel virus, lo cual es
una ofensa a la inteligencia, por-
que se han adoptado medidas de
hospital”. Blanco apunta que
“mientras otras actividades mu-
cho más expuestas al virus se
mantienen en un cierto grado, se
decide justo ahora cerrar los ci-

nes. Es condenarlos a no abrir se-
guramente hasta octubre o no-
viembre. Sería devastador”, se la-
menta. Ayer se mantuvieron los
pasesprevistos.Eso sí, laFilmote-
ca ha suspendido sus proyeccio-
nes “hastanuevoaviso”.

MÚSICA

El Cruïlla, Pedralbes y el Palau
siguen

El director del festival Cruïlla,
Jordi Herreruela fue contunden-
te: “Ha sidoundía especial, difícil
y duro, aún no sabemos qué hare-
mos mañana, llevamos 17 días de
actividadenelCruïlla yhahabido

cero casos de coronavirus. Pedi-
mosque la genteutilice elhashtag
#CulturaSegura y presione a las
administraciones”. En un comu-
nicado, la asociación de promoto-
res musicales lamenta: “A la po-
blación se le hacen recomenda-
ciones, a la cultura prohibicio-
nes”. En principio, el Cruïlla
cumpleconlascondicionessolici-
tadas por Colau y seguirá adelan-
te, igual queel festival FesPedral-
bes y los conciertosdelPalau.

LIBROS

Día del Libro por barrios

Lagranfiestadellibrodel23deju-

lio, una edición veraniega de Sant
Jordi, sehadeshinchadoconside-
rablemente con la suspensión de
los puestos que habían de ocupar
el paseo de Gràcia y las anulacio-
nes de firmas por parte de edito-
rialesy librerías.Aunasí, eldíadel
Libro y de la Rosa se mantiene, y
los establecimientos del ramo lo
podrán celebrar con puestos ante
sus tiendas. Un Sant Jordi por ba-
rrios.El goteodecancelacioneses
constante. Entre otras librerías,
ayer Fnac, Ona y Calders de Bar-
celona y la 22 de Girona (con una
firma multitudinaria prevista pa-
rahoy) suspendieron los actos.La
editorial Random House ha can-
celado las firmas de sus autores y
Planeta aún no lo ha anunciado,
pero alguno de sus autores, como
Manuel Vilas, ya lo han dicho en
Twitter. También han cancelado
firmas Enciclopèdia, Periscopi y
las editoriales independientes de
LlegimenCatalà.
Asimismo la feria Arts Libris,

quesehabíadecelebrarenelBorn
con89 expositores, se ha cancela-
do, peromantiene la edición digi-
tal. El suplemento especialCultu-
ra/sdedicadoal díadelLibro, que
se publica hoy pero ya estaba im-
preso, incluyereferenciasa losac-
toscanceladosdelpaseodeGràcia
ydeArtsLibris.

TEATRO

El Grec semantiene, las salas se
enfurecen

Indignados. Es la palabra que re-
sumelaposturadelapatronal tea-
tral Adetca que preside Isabel Vi-
dal. Tras el anuncio de la Genera-
litat de cerrar los teatros –a
expensas de la decisión de los
Ayuntamientos–, “Adetca consi-
dera inaceptable que se siga vin-
culando el contagio con los tea-
tros u otros espacios culturales.
Nuestros gobernantes tienen que
afrontar una gestión extremada-
mente complicada y siempre nos
han tenido al lado con total pre-
disposición para ayudar. Pero eso
tiene que ser compatible con la
responsabilidad y la considera-
ción hacia todos los sectores cul-
turales que estamos cumpliendo
escrupulosamente con las medi-
das. Probablemente somos los es-
paciosmássegurosgraciasanues-
tra responsabilidad y gracias a la
responsabilidad del público. Por
lo tanto, exigimos una mejor ges-
tióndadoquetendremosquecon-
vivir durante meses con esta si-
tuación”. Pese a cumplir con las
medidas, el teatro de la Biblioteca
de Catalunya ha suspendido las
funciones de Assedegats, dirigido
porOriol Broggi, y la Sala Beckett
mantiene solo hasta el domingo
La morta de Pompeu Crehuet. El
festival Grec sigue adelante por-
que ya abría con sólo un 30% del

La segunda ola de la pandemia

ÀLEX GARCIA

Una imagen del público, anoche, en el concierto de Sopa de Cabra en el CampNou
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aforoymedidasde separación.

MUSEOS

Total (nueva) normalidad

Las restricciones no alterarán la
vidadelosmuseosylasgaleríasde
arte, que desde su reapertura ha-
bían implementado fuertesmedi-
dasdeseguridad.Conunaforore-
ducido en un cincuenta por cien-
to, el público podrá ver sus
exposiciones, a excepción de las
visitas guiadas, que se han cance-
lado. También se han suspendido
algunasactividadesprogramadas,
como las sesiones de Yoga y arte
que proponía la Fundació Miró.

En el CCCB, la charla que debía
celebrarse el día 22 entre la escri-
toraLucíaLijtmaeryel jefedeex-
posicionesJordiCosta en tornoal
mundodelosvideojuegosseman-
tiene,peroserealizarásinpúblico
presencialyseretransmitiráatra-
vés de la web. Por su parte, en el
MNAC confiaban ayer en poder
acoger, del 24al 26de julio, las re-
presentaciones de Sonoma, la
nueva propuesta de la compañía
La Veronal que forma parte del
festivalGrec.
Con informaciones de Astrid

Meseguer, Sílvia Colomé, Magí
Camps, Justo Barranco y Teresa
Sesé.

SENTIMIENTO UNÁNIME

El sector no ve aceptable
que se vincule el contagio
a la actividad cultural

PROMOTORES MUSICALES

“A la población se le hacen
recomendaciones, a la
cultura prohibiciones”
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‘Cultura’ amb ‘c’ de ‘caos’
El Grec i els festivals de música sobreviuen al tancament, però Sant Jordi cau

BARCELONA Redacció

Desconcert, incer-
tesa, enuig... el
sector cultural
vaviureahiramb
inquietud, deso-
lació i indignació

en molts casos l’anunci de les no-
vesmesures per controlar la pan-
dèmiaal’àreadeBarcelona.D’una
banda, perquè l’anunci de la Ge-
neralitat va resultar molt ambigu
en deixar espai als ajuntaments
per prendremesures diferents de
les recomanades, de manera que
hi va haver sales i esdeveniments
que van estar hores sense saber
què havien de fer. Per l’altra, per-
què el sector té la sensació que
sempre que plou a ells els inun-
dem, iqueencanviaaltressectors
no se’ls exigeixenelsmateixos re-
quisits, ni se’ls demana que tan-
quin ni se’ls acusa de ser focus de
contagis quan justament el món
cultural és el que ha implementat
lesmesuresmésestrictes.
La seqüència del caos va co-

mençar amb el conseller Miquel
Buch afirmant en roda de premsa
almatíquedurant15diesestanca-
ven cinemes, teatres i concerts a
Barcelona i la seva àrea metropo-
litana, però afegint també que els
ajuntaments poden decretar ex-
cepcions. Hores després va com-
parèixer l’alcaldessa Ada Colau
dientqueesmantindrienels actes
culturals que complissin quatre
requisits: ús de màscares, àmplia
distància entre espectadors, te-
nir-los identificats per si fes falta
contactar-los i mesures d’higiene
i neteja. Amb això enviaran un in-
forme favorable al Procicat que
avui hauria de permetre que se-
gueixin endavant els festivals
Grec i Cruïlla o els concerts del
Palaude laMúsica.

CINEMA

“Confusió” i “incertesa”

Lesnovesmesuresrestrictivesdel
Govern de la Generalitat van cau-
re ahir com una gerra d’aigua fre-
da al sector cinematogràfic, ja per
simateixmolt tocatarrandel’atu-
rada del confinament i just quan
semblava que es començava a en-
lairarmolt tímidamentdesprésde
les pèssimes xifres de taquilla ob-
tingudes després de l’estat d’alar-
ma. “Confusió” i “incertesa” van
ser les paraules més escoltades
per part d’exhibidors i distribuï-
dors, en espera de directrius cla-
res. El malestar era més que evi-
dentalGremid’EmpresarisdeCi-
nemes de Catalunya, que va
demanardereunir-seambels res-
ponsables del Procicat perquè re-
consideressin la decisió. El seu
president, Camilo Tarrazón, afir-
maque “ningúnoespot permetre
tancar els cinemes” i que el sector

ha fet “un enorme esforç” inver-
sor per adequar-se als protocols.
AdolfoBlanco, de la distribuïdora
A Contracorrent i els cinemes
Verdi, va explicar que se senten
“desconcertats imolt tristos”per-
què“elmissatgequeaquestdecret
envia a la població és que el cine-
ma és una de les causes de la pro-
pagació del virus, la qual cosa és
una ofensa a la intel·ligència, per-
què s’hi han adoptat mesures
d’hospital”. Blanco apunta que
“mentre altres activitatsmoltmés
exposadesalvirusesmantenenen
un cert grau, es decideix just ara
tancar els cinemes. És condem-
nar-los anoobrir segurament fins

a octubre o novembre. Seria de-
vastador”, es lamenta. Ahir es van
mantenir els passis previstos. Ai-
xòsí, laFilmotecahasuspèslesse-
vesprojeccions “fins anouavís”.

MÚSICA

El Cruïlla, Pedralbes i el Palau
segueixen

El director del festival Cruïlla,
Jordi Herreruela va ser contun-
dent: “Haestatundia especial, di-
fícil i dur, encaranosabemquè fa-
remdemà, fadissetdiesquetenim
activitat alCruïlla ihihahagutze-
ro casos de coronavirus. Dema-
nemque la gent utilitzi el hashtag

#CulturaSegura ipressioni lesad-
ministracions”. En un comunicat,
l’associació de promotors musi-
cals lamenta: “A la població se li
fan recomanacions, a la cultura
prohibicions”.Enprincipi,elCru-
ïlla compleix amb les condicions
sol·licitades per Colau i continua-
rà endavant, igual que el festival
Fes Pedralbes i els concerts del
Palau.

LLIBRES

Dia del Llibre per barris

Lagranfestadel llibredel23deju-
liol, una edició estiuenca de Sant
Jordi, s’hadesinflat considerable-

ment amb la suspensió de les pa-
rades que havien d’ocupar el pas-
seig deGràcia i les anul·lacions de
firmes per part d’editorials i lli-
breries.Tot iaixí,eldiadelLlibre i
de la Rosa es manté, i els establi-
mentsdel ramhopodrancelebrar
ambparadesdavantlessevesboti-
gues. Un Sant Jordi per barris. El
degoteig de cancel·lacions és
constant. Entre altres llibreries,
ahir laFnac,Ona iCaldersdeBar-
celona i la 22 de Girona (amb una
firma multitudinària prevista per
avui) van suspendre els actes. El
grup Penguin Random House ha
cancel·lat les firmes dels seus au-
tors i el grupPlaneta encaranoho
ha anunciat, però algun dels seus
autors, com Manuel Vilas, ja ho
handit aTwitter.Tambéhancan-
cel·lat firmesEnciclopèdia, Peris-
copi i les editorials independents
deLlegimenCatalà.
Així mateix la fira Arts Libris,

que s’havia de celebrar al Born
amb89expositors, s’hacancel·lat,
però hi manté l’edició digital. El
suplement especial Cultura/s de-
dicat al dia del Llibre, que es pu-
blica avui però ja estava imprès,
inclou referències als actes can-
cel·lats del passeig de Gràcia i
d’ArtsLibris.

TEATRE

El Grec esmanté, les sales
s’enfurismen

Indignats. És la paraula que resu-
meix laposturade lapatronal tea-
tral Adetca que presideix Isabel
Vidal. Després de l’anunci de la
Generalitat de tancar els teatres
–a compte de la decisió dels ajun-
taments–, “Adetca considera in-
acceptable que es continuï vincu-
lantel contagi ambels teatresoal-
tres espais culturals. Els nostres
governants han d’afrontar una
gestió extremadament complica-
da i sempre ens han tingut al cos-
tat amb total predisposició per
ajudar.Peròaixòhadesercompa-
tible amb la responsabilitat i la
consideració cap a tots els sectors
culturals que estem complint es-
crupolosament amb les mesures.
Probablement som els espaismés
segurs gràcies a la nostra respon-
sabilitat igràciesa laresponsabili-
tatdelpúblic.Per tant, exigimuna
millor gestió ja que haurem de
conviure durant mesos amb
aquesta situació”.
Malgrat complir amb lesmesu-

res, el teatre de la Biblioteca de
Catalunya ha suspès les funcions
d’Assedegats, dirigit per Oriol
Broggi, i la SalaBeckettmanté tan
sols fins diumenge La morta de
PompeuCrehuet.El festival Grec
continua endavant perquè ja
obria amb només un trenta pe
centde l’aforament i estrictesme-
sures de separació entre els assis-
tents.

La segona onada de la pandèmia

ÀLEX GARCIA

Una imatge del públic ahir a la nit durant el concert de Sopa de Cabra al CampNou

32 / 170



18/07/20La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Pr: Diaria
Tirada: 45.479
Dif: 36.437

Pagina: 33
Secc: CULTURA    Valor: 4.862,47 €    Area (cm2): 110,6    Ocupac: 11,15 %    Doc: 2/2    Autor: BARCELONA Redacció    Num. Lec: 517000

C
od: 133459095

MUSEUS

Total (nova) normalitat

Lesrestriccionsnoalteraran lavi-
da delsmuseus i les galeries d’art,
que des de la seva reobertura ja
havien implementat fortes mesu-
res de seguretat. Amb un afora-
ment reduït en un cinquanta per
cent, el públic podrà veure les se-
ves exposicions, a excepció de les
visites guiades, que sí que s’han
cancel·lat. També s’han suspès al-
gunes altres activitats programa-
des, com les sessions de Ioga i art
que proposava la Fundació Miró.
Al CCCB, la xerrada que s’havia
decelebrareldia22entrel’escrip-

tora Lucía Lijtmaer i el cap d’ex-
posicions del centre, Jordi Costa,
entorn delmón dels videojocs, en
el marc de l’exposició Gameplay,
esmanté, però es realitzarà sense
públic presencial i es retransme-
tràa travésdelwebdelCCCB.Per
lasevabanda,alMNACconfiaven
ahir apoderacollir, del 24al 26de
juliol, les representacions de So-
noma, la novapropostade la com-
panyiaLaVeronal,queformapart
del festivalGrec.

Amb informacions d’Astrid Me-
seguer, Sílvia Colomé, Magí
Camps, Justo Barranco i Teresa
Sesé.

SENTIMENT UNÀNIME

El sector no veu acceptable
que es vinculi el contagi
a l’activitat cultural

PROMOTORS MUSICALS

“A la població se li fan
recomanacions; a la
cultura, prohibicions”
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cat, a qui l’Ajuntament de Bar-
celona ha recomanat que en 
permeti la celebració. Ada Co-
lau estima que «mostres com el 
Grec, les Nits del Fòrum i el 
Cruïlla XXS «compleixen totes 
les garanties de seguretat», ja 
sigui «controls d’accés, registre 
dels noms dels assistents i cadi-
res amb distàncies de segure-
tat». El Cruïlla XXS va anunciar 
la incorporació d’una nova me-
sura als seus protocols de segu-
retat: el festival demanarà a ca-
da assistent, posseïdor d’una 
localitat numerada, el seu 
nom, DNI i número de mòbil. 
Un altre festival destacat, Fes 
Pedralbes, assegura complir 
«totes les mesures de segure-
tat» i estar «autoritzat pels or-
ganismes competents» a man-
tenir la seva activitat. 

Però és el Procicat qui té l’úl-
tima paraula, i Jordi Herreruela, 
director del Cruïlla XXS (més de 
200 espectacles de petit format), 
advertia a aquest diari que la 
música podria ser una «víctima 
col·lateral» dels rebrots malgrat 
que «no s’ha registrat ni un sol 
infectat de Covid-19 vinculat a 
cap concert». Herreruela va dir 
que se sentia «pessimista» res-
pecte a les vibracions rebudes 
des de la Conselleria de Cultura. 
«Fa la sensació que els costa de-
manar a la gent que limiti les re-
unions familiars mentre nosal-

Les mesures castiguen un 
desesperat sector cultural
b Sant Jordi renuncia 
al passeig de Gràcia  
i es limita a llibreries, i 
cines i teatres tanquen

b Se salven museus i 
biblioteques, i queden 
sense definir els 
festivals a l’aire lliure

A
mb les noves mesures 
anunciades pel Go-
vern, el món de la cul-
tura torna a patir un 

fort revés just quan començava 
tímidament a recuperar-se. 
Aquí, una guia del que es manté 
i el que es cancel·la. 

 

DIA DEL LLIBRE 

Una diada  
a les llibreries 

3 La Cambra del Llibre i el gremi 
de floristes renuncien a celebrar 
el Sant Jordi del 23 de juliol al re-
cinte central del barceloní pas-
seig de Gràcia, però mantenen la 
diada en llibreries i floristeries. 
Dijous, diverses editorials agru-
pades a l’associació Llegir en ca-
talà ja havien decidit no partici-

J. BIANCIOTTO /  M. CERVERA 

BARCELONA

par-hi per «responsabilitat». En la 
resta de municipis catalans se ce-
lebrarà d’acord amb la situació 
sanitària de cada un. El grup edi-
torial Penguin Random House 
va emetre un comunicat anunci-
ant que cancel·lava totes les seves 
firmes de llibres. Petites editori-
als com Periscopi estan seguint 
el mateix camí, així com llibreri-
es com Ona Llibres. 

A Lleida, els llibreters i edi-
tors del Segrià ja van acordar 
dilluns cancel·lar el Sant Jordi 
als carrers del centre, i a finals 
de la setmana passada, les lli-
breries de Figueres La Ploma, 
L’Auca i La Bookman Llibreria 
van prendre la decisió de no ce-
lebrar aquesta diada davant de 
la situació de crisi sanitària, 
considerant que «no és viable, 
ètic ni segur».  

També Reus es va descavalcar 
de la cita dimarts passat, quan 
la comissió del Dia del Llibre i la 
Rosa va prendre la decisió «gai-
rebé» per unanimitat a causa 
dels problemes per mantenir la 
seguretat, i per considerar-la, a 
més, «una data poc atractiva». 

 

MÚSICA EN VIU 

Les grans cites 
esperen el Procicat 

3 Els festivals de música a l’aire 
lliure estan en mans del Proci-

tres ajuntem uns centenars de 
persones». Però, va insistir, els 
400, o fins a 800, assistents es-
tan subjectes a «totes les mesu-
res de seguretat». Si els concerts 
no fossin possibles, «seria un 
cop definitiu». 

Les mesures no admeten 
dubtes per a les sales que s’havi-
en aventurat a obrir fa unes set-
manes i que ara han de tornar a 
tancar. L’ASACC, associació de 
sales de Catalunya, va remarcar 
que «les sales de concerts no són 
l’origen dels rebrots» i va instar 
les administracions a fer «segui-
ment dels ‘botellons’, ‘raves’, 
festes privades il·legals i xirin-
guitos de platja».  

 

ARTS ESCÈNIQUES I CINES 

Les sales de  
teatre, indignades 

3 Els cines i els teatres estaran 
tancats, almenys durant 15 di-
es. El sector teatral va reaccio-
nar amb indignació. «Nosaltres 
no hem provocat cap contagi. 
Hi ha teatres oberts i cap esta-
dística mostra que hàgim sigut 
focus de cap problema. ¿Per 
què sempre som els perjudi-
cats?», va protestar Isabel Vidal, 
presidenta d’Adetca, l’associa-
ció de sales de Catalunya. «Si ai-
xò ho fan a l’octubre, ens en-
fonsen». «¿I quin missatge envi-

33 El Teatre Grec, durant la representació de ‘No passa cada dia que algú ens necessiti’, de Carme Portaceli, a principis de juliol en el marc del Festival Grec.

MARTÍ FRADERA

es a la gent si el primer que tan-
ques són els teatres, no el me-
tro ni els centres comercials? Ja 
n’hi ha prou de veure la cultu-
ra com l’enemic. És el primer 
que tanquen quan hem sigut 
hipercurosos amb els protocols 
de seguretat». 

 

ESPAIS TANCATS 

Biblioteques i 
museus, oberts  

Les biblioteques i els museus 
podran obrir. Museus de refe-
rència com el Macba, el MNAC, 
el Picasso i la Fundació Joan Mi-
ró han confirmat que continua-
ran obrint en les condicions 
que ho han estat fent des que 
van tornar l’activitat, garantint 
la distància de seguretat mit-
jançant la reducció d’afora-
ments i totes les mesures d’higi-
ene. Des del Macba indiquen 
que el museu està subjecte a les 
indicacions que rebi de la Gene-
ralitat a través del Pla Sectorial 
de Museus, i remarquen que es-
tan preparats per fer les modifi-
cacions necessàries.  

 
PRÀCTICA ESTIUENCA 

Ni tan sols  
cine a l’aire lliure  

La Sala Montjuïc de cine a l’ai-
re lliure a Barcelona va can-
cel·lar dimecres l’edició 2020 
davant de «l’escalada de nous 
contagis» a Barcelona i l’Hospi-
talet. Tan sols feia dues setma-
nes que havia decidit reprogra-
mar el cicle, que se celebra al 
Fossar de Santa Eulàlia del Cas-
tell de Montjuïc. H
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cat, a quien el Ayuntamiento de 
Barcelona ha recomendado que 
permita su celebración. Ada Co-
lau estima que «muestras como 
el Grec, las Nits del Fòrum y el 
Cruïlla XXS «cumplen con todas 
las garantías de seguridad», ya 
sea «controles de acceso, registro 
de los nombres de los asistentes 
y sillas con distancias de seguri-
dad». El Cruïlla XXS anunció la 
incorporación de una nueva me-
dida a sus protocolos de seguri-
dad: el festival pedirá a cada asis-
tente, poseedor de una localidad 
numerada, su nombre, DNI y nú-
mero de móvil. Otro festival des-
tacado, Fes Pedralbes, asegura 
cumplir con «todas las medidas 
de seguridad» y estar «autoriza-
do por los organismos compe-
tentes» a mantener su actividad. 

Pero es el Procicat quien tiene 
la última palabra, y Jordi Herre-
ruela, director del Cruïlla XXS 
(más de 200 espectáculos de pe-
queño formato), advertía a este 
diario de que la música podría 
ser una «víctima colateral» de los 
rebrotes pese a que «no se ha re-
gistrado ni un solo infectado de 
covid-19 vinculado a ningún 
concierto». Herreruela dijo sen-
tirse «pesimista» respecto a las 
vibraciones recibidas desde la 
Conselleria de Cultura. «Da la 
sensación de que les cuesta pe-
dir a la gente que limite las reu-
niones familiares mientras no-

Las medidas castigan a un 
desesperado sector cultural 
b Sant Jordi renuncia 
al paseo de Gràcia y 
se limita a librerías, y 
cines y teatros cierran

b Se salvan museos 
y bibliotecas, y 
quedan sin definir los 
festivales al aire libre 

C
on las nuevas medi-
das anunciadas por el 
Govern, el mundo de 
la cultura vuelve a su-

frir un fuerte revés justo cuando 
empezaba tímidamente a recu-
perarse. Aquí, una guía de lo que 
se mantiene y lo que se cancela. 

 

DÍA DEL LIBRO 

Una ‘diada’  
en las librerías 

3 La Cambra del Llibre y el gre-
mio de floristas renuncian a ce-
lebrar el Sant Jordi  del 23 de ju-
lio en el recinto central del bar-
celonés paseo de Gràcia, pero 
mantienen la ‘diada’ en librerías 
y floristerías. El jueves, diversas 
editoriales agrupadas en la aso-
ciación Llegir en català ya ha-

J. BIANCIOTTO / M. CERVERA 
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bían decidido no participar por 
«responsabilidad». En el resto de 
municipios catalanes se celebra-
rá de acuerdo con la situación sa-
nitaria de cada uno. El grupo edi-
torial Penguin Random House 
emitió un comunicado anun-
ciando que cancelaba todas sus 
firmas de libros. Pequeñas edito-
riales como Periscopi están si-
guiendo el mismo camino, así 
como librerías como Ona Llibres. 

En Lleida, los libreros y edito-
res del Segrià ya acordaron el lu-
nes cancelar el Sant Jordi en las 
calles del centro, y a finales de la 
semana pasada, las librerías de 
Figueres La Ploma, L’Auca y La 
Bookman Llibreria tomaron la 
decisión de no celebrar esta ‘dia-
da’ ante la situación de crisis sa-
nitaria, considerando que «no es 
viable, ético ni seguro».   

También Reus se descabalgó 
de la cita el pasado martes, cuan-
do la comisión del Día del Libro 
y la Rosa tomó la decisión «casi» 
por unanimidad debido a los 
problemas para mantener la se-
guridad, y por considerarla, ade-
más, «una fecha poco atractiva». 

 

MÚSICA EN VIVO 

Las grandes citas 
esperan al Procicat 

3 Los festivales de música al aire 
libre están en manos del Proci-

sotros juntamos a unos centena-
res de personas». Pero, insistió, 
los 400, o hasta 800, asistentes 
están sujetos a «todas las medi-
das de seguridad». Si los concier-
tos no fueran posibles, «sería un 
golpe definitivo». 

Las medidas no admiten du-
das para las salas que se habían 
aventurado a abrir hace unas se-
manas y que ahora deben volver 
a cerrar. La ASACC, asociación 
de salas de Catalunya, subrayó 
que «las salas de conciertos no 
son el origen de los rebrotes» e 
instó a las administraciones a 
hacer «seguimiento de los bote-
llones, raves, fiestas privadas ile-
gales y chiringuitos de playa».  

 

ARTES ESCÉNICAS Y CINES 

Las salas de  
teatro, indignadas 

3 Cines y los teatros permanece-
rán cerrados, al menos durante 
15 días. El sector teatral reaccio-
nó con indignación. «Nosotros 
no hemos provocado ningún 
contagio. Hay teatros abiertos y 
ninguna estadística muestra 
que hayamos sido foco de pro-
blema alguno. ¿Por qué siempre 
somos los perjudicados?», pro-
testó Isabel Vidal, presidenta de 
Adetca, la asociación de salas de 
Catalunya. «Si esto lo hacen en 
octubre, nos hunden». «¿Y qué 

33 El Teatre Grec, durante la representación de ‘No passa cada dia que algú ens necessiti’, de Carme Portaceli, a principios de julio en el marco del Festival Grec.

MARTÍ FRADERA

Crisis sanitaria internacional   
888

mensaje le envías a la gente si lo 
primero que cierras son los tea-
tros, no el metro ni los centros 
comerciales? Basta ya de ver la 
cultura como el enemigo. Es lo 
primero que cierran cuando he-
mos sido hipercuidadosos con 
los protocolos de seguridad».   

 

ESPACIOS CERRADOS 

Bibliotecas y 
museos, abiertos  

Las bibliotecas y los museos po-
drán abrir. Pinacotecas de refe-
rencia como el Macba, el MNAC, 
el Picasso y la Fundació Joan Mi-
ró han confirmado que seguirán 
abriendo en las condiciones que 
lo han venido haciendo desde 
que volvieron a la actividad, ga-
rantizando la distancia de segu-
ridad mediante la reducción de 
aforos y todas las medidas de hi-
giene. Desde el Macba indican 
que el museo está sujeto a las in-
dicaciones que reciba de la Gene-
ralitat a través del Pla Sectorial 
de Museus, y subrayan que están 
preparados para hacer las modi-
ficaciones necesarias.  

 

PRÁCTICA VERANIEGA 

Ni siquiera
cine al aire libre  

La Sala Montjuïc de cine al aire 
libre en Barcelona canceló el 
miércoles la edición 2020 ante 
«la escalada de nuevos conta-
gios» en Barcelona y L’Hospita-
let. Tan solo hacía dos semanas 
que había decidido reprogramar 
el ciclo, que se celebra en el Fos-
sar de Santa Eulàlia del Castell 
de Montjuïc. H
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La situació sanitària can-
viant, incerta i fràgil ha
obligat el govern de la Ge-
neralitat a prendre mesu-
res per a Barcelona i l’àrea
metropolitana. L’àmbit de
la cultura, com sol passar,
no en sortirà indemne. La
consellera Vilallonga va
anunciar que el Departa-
ment de Cultura proposa-
rà alternatives al Procicat
per evitar el cessament de
l’activitat cultural a les
àrees afectades per re-
brots de la pandèmia

Els museus i les bibliote-
ques continuaran en ac-
tiu, amb les restriccions
amb què fa setmanes que
funcionen, però les agen-
des d’activitats resultaran
afectades. Els teatres i ci-
nemes quedaran tancats
si no poden complir les ex-
igències del Procicat, i no
es podran celebrar con-
certs en cap format. Tam-
bé hauran de tancar parcs
d’atraccions, gimnasos i
els espais d’oci nocturn.
També afectarà la celebra-
ció del Dia del Llibre i de la
Rosa, el 23 de juliol, des-
prés de l’anunci d’ahir, en
què es recomana un estat
de confinament com més
estricte millor.

Si ja fa setmanes que ca-
da dia apareixien opinions

a favor i en contra de la ce-
lebració, tot i les mesures
sanitàries previstes pels
principals organitzadors,
ahir ja es va desmuntar la
peça més simbòlica: l’espai
previst al passeig de Grà-
cia de Barcelona.

Maria Carme Ferrer,
presidenta del Gremi de
Llibreters de Catalunya,
va confirmar –poc abans
que la Cambra del Llibre de
Catalunya emetés un co-
municat oficial– que l’es-
pai previst per al passeig
de Gràcia de Barcelona,
que el 23 de juliol havia de
quedar tallat a la circulació
de vehicles entre la plaça
de Catalunya i el carrer
València, “ja no estarà ocu-
pat per les parades previs-
tes de llibres, roses i sig-
natures”.

Pel que fa a la resta de lli-
breries i floristeries del
país, “dependrà de lasitua-
ció sanitària de cada muni-
cipi i de la voluntat perso-
nal de cada llibreter i floris-
ta; qui vulgui obrir, ho farà,

amb les màximes garan-
ties previstes”, va afegir
Ferrer.

“Estem desbordats”, va
admetre, després de dos
mesos i mig de reunions
per acordar plans estratè-
gics i segurs que aconten-
tessin el màxim de parts
implicades. “Econòmica-
ment no ens ho podem
permetre, i el que ara im-
porta més és la salut de la
ciutadania”, va assegurar
Ferrer, abans d’agrair un
cop més “el suport dels
clients de proximitat, que
ens han fet costat en uns
mesos molt complicats,
però és que ningú no es po-
dia imaginar que viuríem
un mes de juliol en aques-
tes condicions”.

La Cambra del Llibre de
Catalunya, institució que
agrupa els gremis i asso-
ciacions d’editors, llibre-
ters, distribuïdors i de la
comunicació gràfica de
Catalunya, juntament
amb el Gremi de Floristes,
van emetre ahir un comu-
nicat en què afirmaven
que “d’acord amb les noves
mesures adoptades per les
autoritats sanitàries, el
Dia del Llibre i de la Rosa
del 23 de juliol se celebra-
rà, a la ciutat de Barcelona,
a cada llibreria i floriste-
ria”, i renuncien a l’espai
comú que estava previst al
passeig de Gràcia. També,

des de la Cambra, es va vo-
ler agrair “l’esforç i el su-
port que estan rebent del
Departament de Cultura,
de l’Ajuntament de Barce-
lona i de la totalitat d’ajun-
taments de Catalunya, ai-
xí com d’altres empreses i
institucions que estan
contribuint a fer possible
un retrobament dels lec-
tors amb els autors el 23 de
juliol amb totes les garan-
ties de seguretat que ex-
igeix el moment en què
vivim”.

A Girona, que viu una si-
tuació sanitària amb me-
nys risc que a Barcelona, el
23 de juliol, de moment, es
manté l’espai comú a la pla-
ça de la Independència. En
canvi, a Figueres han hagut
de cancel·lar el que estava
previst perquè fins i tot es
tancarà l’accés a parcs in-
fantils. Altres ciutats com
ara Reus i Lleida ja havien
anunciat que no es podran
afegir a la festa. ■

Lluís Llort
BARCELONA

La cultura,
un cop més
sota pressió

Els sectors del llibre, el cinema, el
teatre i la música es veuen afectats
per les noves restriccions sanitàries

El president del Gremi d’Exhi-
bidors de Catalunya, Camilo
Tarrazón, va declarar ahir que
“ningú es pot permetre tan-
car els cinemes”, un cop el go-
vern va anunciar que els llocs
amb molta ocupació de per-
sones a Barcelona, àrea me-
tropolitana, la Noguera i el
Segrià queden tancats, és a
dir, cinemes, teatres, locals
d’oci nocturn i gimnasos.

Per Tarrazón, la decisió ge-
nera incertesa en el sector i
entre el públic i condemna els
cinemes; per això el Gremi
d’Exhibidors intenta que es
reconsideri aquesta decisió,
pel que fa els cinemes. Va re-
cordar que el sector cinema-
togràfic ha fet “un enorme
esforç” inversor, amb unes
mesures i un protocol de se-
guretat que està validat per
Procicat, i per les conselleries
de Cultura i Interior. “Malau-

radament no hem aconseguit
grans quantitats d’especta-
dors per sala, tot i ser una ac-
tivitat segura. Si ara se’ns
tanca perquè n’hi ha d’altres
que no ho són, se’ns condem-
na”, va lamentar-se. “No té
sentit que es redueixi l’afora-
ment d’activitats com la res-
tauració al 50%, on la inter-
acció de la gent és molt més
elevada que la d’un cinema.”

Tarrazón va opinar que el
missatge que s’envia a tot el
sector –sales, distribuïdors,
productors i espectadors–
és “d’incertesa”. “Si es tan-
quen els cinemes de l’àrea
metropolitana de Barcelona
aquest cap de setmana, totes
les estrenes de l’Estat espa-
nyol d’aquí a l’octubre aniran
enrere. Això condemna no
només els cinemes d’aquest
àmbit, sinó de tot Espanya”,
va alertar.

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

El sector del cinema no es rendeix

La Cambra del
Llibre renuncia,
el 23 de juliol, a
l’espai comú
previst al passeig
de Gràcia

Sopa de Cabra  va

actuar ahir al Camp

dins del Cruïlla XXS.

“Tinc la sensació que

avui podria ser l’últim

concert que veiem en

molts mesos”, va dir el

director del festival,

Jordi Herreruela ■ ACN

El món cultural de Barcelona i l’àrea metropolitana, sota mínims
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Si dijous, des de Twitter ja es
recomanava a l’investigador
Oriol Mitjà anar al teatre (per-
què comprovés que el segui-
ment és exemplar), ahir la in-
credulitat anava augmentant.
Perquè ahir al migdia era el
Procicat el que advertia dels
perills de contagi de les arts
en viu, i en recomanava altre
cop el tancament. Sí que
mantenia una escletxa ober-
ta perquè els ajuntaments
puguin valorar si és possible
mantenir els equipaments
oberts. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Barcelona va
defensar que les condicions
en què s’han programat tots
els espectacles del Grec
mantenen sobradament les
demandes del Procicat i, per
tant, poden continuar realit-
zant-se. L’Associació d’Em-
presaris de Teatre de Catalu-
nya (Adetca), que va partici-

par en la negociació pel pro-
tocol de la represa (i que aspi-
ren a poder-ne gaudir a partir
de setembre) qualificava
d’“inacceptable” que s’iden-
tifiqui els teatres amb “espais
de contagi”. El seguiment que
es fa de les normes és, per re-
gla general, exemplar i no es
té notícia de cap brot que
s’hagi produït dins d’un tea-
tre, tot i haver reobert l’activi-
tat amb les actuacions del
Grec, principalment. De fet,
molts són els actors (com
Pep Cruz) que reivindiquen
les platees com els espais de
més seguretat per no conta-
giar-se, respecte de moltes
altres situacions. La Sala
Beckett mantindrà la progra-
mació de La morta amb les
mateixes mesures sanitàries
fins demà. Ha eliminat la set-
mana de pròrroga (fins al 26).
La Perla va anul·lar la funció

d’ahir amb què tancava la
temporada d’estiu.

L’Ajuntament de Barcelo-
na també ha argumentat l’alt
nivell de seguretat dels festi-
vals musicals d’estiu de la
ciutat, com ara el Cruïlla XXS,
les Nits del Fòrum i Sala Bar-
celona per defensar davant
del Procicat la seva continu-
ïtat. També el Palau de la Mú-
sica Catalana va anunciar
ahir que manté la seva pro-
gramació de concerts i visites
guiades perquè compleix
amb escreix les normatives.

Per contra, l’Associació de
Sales de Concerts de Catalu-
nya (ASACC) denunciava ahir
que el 95% de les sales que hi
estan associades “continuen
tancades des del mes de
març [...] per la incertesa de
la data de reobertura”. “Les
sales de concerts no són l’ori-
gen dels rebrots”, afirma.

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

El Grec i altres festivals d’estiu continuen endavant
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La situació sanitària can-
viant, incerta i fràgil ha
obligat el govern de la Ge-
neralitat a prendre mesu-
res per a Barcelona i l’àrea
metropolitana. L’àmbit de
la cultura, com sol passar,
no en sortirà indemne. La
consellera Vilallonga va
anunciar que el Departa-
ment de Cultura proposa-
rà alternatives al Procicat
per evitar el cessament de
l’activitat cultural a les
àrees afectades per re-
brots de la pandèmia

Els museus i les bibliote-
ques continuaran en ac-
tiu, amb les restriccions
amb què fa setmanes que
funcionen, però les agen-
des d’activitats resultaran
afectades. Els teatres i ci-
nemes quedaran tancats
si no poden complir les ex-
igències del Procicat, i no
es podran celebrar con-
certs en cap format. Tam-
bé hauran de tancar parcs
d’atraccions, gimnasos i
els espais d’oci nocturn.
També afectarà la celebra-
ció del Dia del Llibre i de la
Rosa, el 23 de juliol, des-
prés de l’anunci d’ahir, en
què es recomana un estat
de confinament com més
estricte millor.

Si ja fa setmanes que ca-
da dia apareixien opinions

a favor i en contra de la ce-
lebració, tot i les mesures
sanitàries previstes pels
principals organitzadors,
ahir ja es va desmuntar la
peça més simbòlica: l’espai
previst al passeig de Grà-
cia de Barcelona.

Maria Carme Ferrer,
presidenta del Gremi de
Llibreters de Catalunya,
va confirmar –poc abans
que la Cambra del Llibre de
Catalunya emetés un co-
municat oficial– que l’es-
pai previst per al passeig
de Gràcia de Barcelona,
que el 23 de juliol havia de
quedar tallat a la circulació
de vehicles entre la plaça
de Catalunya i el carrer
València, “ja no estarà ocu-
pat per les parades previs-
tes de llibres, roses i sig-
natures”.

Pel que fa a la resta de lli-
breries i floristeries del
país, “dependrà de la situa-
ció sanitària de cada muni-
cipi i de la voluntat perso-
nal de cada llibreter i floris-
ta; qui vulgui obrir, ho farà,

amb les màximes garan-
ties previstes”, va afegir
Ferrer.

“Estem desbordats”, va
admetre, després de dos
mesos i mig de reunions
per acordar plans estratè-
gics i segurs que aconten-
tessin el màxim de parts
implicades. “Econòmica-
ment no ens ho podem
permetre, i el que ara im-
porta més és la salut de la
ciutadania”, va assegurar
Ferrer, abans d’agrair un
cop més “el suport dels
clients de proximitat, que
ens han fet costat en uns
mesos molt complicats,
però és que ningú no es po-
dia imaginar que viuríem
un mes de juliol en aques-
tes condicions”.

La Cambra del Llibre de
Catalunya, institució que
agrupa els gremis i asso-
ciacions d’editors, llibre-
ters, distribuïdors i de la
comunicació gràfica de
Catalunya, juntament
amb el Gremi de Floristes,
van emetre ahir un comu-
nicat en què afirmaven
que “d’acord amb les noves
mesures adoptades per les
autoritats sanitàries, el
Dia del Llibre i de la Rosa
del 23 de juliol se celebra-
rà, a la ciutat de Barcelona,
a cada llibreria i floriste-
ria”, i renuncien a l’espai
comú que estava previst al
passeig de Gràcia. També,

des de la Cambra, es va vo-
ler agrair “l’esforç i el su-
port que estan rebent del
Departament de Cultura,
de l’Ajuntament de Barce-
lona i de la totalitat d’ajun-
taments de Catalunya, ai-
xí com d’altres empreses i
institucions que estan
contribuint a fer possible
un retrobament dels lec-
tors amb els autors el 23 de
juliol amb totes les garan-
ties de seguretat que ex-
igeix el moment en què
vivim”.

A Girona, que viu una si-
tuació sanitària amb me-
nys risc que a Barcelona, el
23 de juliol, de moment, es
manté l’espai comú a la pla-
ça de la Independència. En
canvi, a Figueres han hagut
de cancel·lar el que estava
previst perquè fins i tot es
tancarà l’accés a parcs in-
fantils. Altres ciutats com
ara Reus i Lleida ja havien
anunciat que no es podran
afegir a la festa. ■

Lluís Llort
BARCELONA

La cultura,
un cop més
sota pressió

Els sectors del llibre, el cinema, el
teatre i la música es veuen afectats
per les noves restriccions sanitàries

El president del Gremi d’Exhi-
bidors de Catalunya, Camilo
Tarrazón, va declarar ahir que
“ningú es pot permetre tan-
car els cinemes”, un cop el go-
vern va anunciar que els llocs
amb molta ocupació de per-
sones a Barcelona, àrea me-
tropolitana, la Noguera i el
Segrià queden tancats, és a
dir,cinemes,teatres, locals
d’oci nocturn i gimnasos.

Per Tarrazón, la decisió ge-
nera incertesa en el sector i
entre el públic i condemna els
cinemes; per això el Gremi
d’Exhibidors intenta que es
reconsideri aquesta decisió,
pel que fa els cinemes. Va re-
cordar que el sector cinema-
togràfic ha fet “un enorme
esforç” inversor, amb unes
mesures i un protocol de se-
guretat que està validat per
Procicat, i per les conselleries
de Cultura i Interior. “Malau-

radament no hem aconseguit
grans quantitats d’especta-
dors per sala, tot i ser una ac-
tivitat segura. Si ara se’ns
tanca perquè n’hi ha d’altres
que no ho són, se’ns condem-
na”, va lamentar-se. “No té
sentit que es redueixi l’afora-
ment d’activitats com la res-
tauració al 50%, on la inter-
acció de la gent és molt més
elevada que la d’un cinema.”

Tarrazón va opinar que el
missatge que s’envia a tot el
sector –sales, distribuïdors,
productors i espectadors–
és “d’incertesa”. “Si es tan-
quen els cinemes de l’àrea
metropolitana de Barcelona
aquest cap de setmana, totes
les estrenes de l’Estat espa-
nyol d’aquí a l’octubre aniran
enrere. Això condemna no
només els cinemes d’aquest
àmbit, sinó de tot Espanya”,
va alertar.

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

El sector del cinema no es rendeix

La Cambra del
Llibre renuncia,
el 23 de juliol, a
l’espai comú
previst al passeig
de Gràcia

Sopa de Cabra  va

actuar ahir al Camp

dins del Cruïlla XXS.

“Tinc la sensació que

avui podria ser l’últim

concert que veiem en

molts mesos”, va dir el

director del festival,

Jordi Herreruela ■ ACN

El món cultural de Barcelona i l’àrea metropolitana, sota mínims
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Si dijous, des de Twitter ja es
recomanava a l’investigador
Oriol Mitjà anar al teatre (per-
què comprovés que el segui-
ment és exemplar), ahir la in-
credulitat anava augmentant.
Perquè ahir al migdia era el
Procicat el que advertia dels
perills de contagi de les arts
en viu, i en recomanava altre
cop el tancament. Sí que
mantenia una escletxa ober-
ta perquè els ajuntaments
puguin valorar si és possible
mantenir els equipaments
oberts. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Barcelona va
defensar que les condicions
en què s’han programat tots
els espectacles del Grec
mantenen sobradament les
demandes del Procicat i, per
tant, poden continuar realit-
zant-se. L’Associació d’Em-
presaris de Teatre de Catalu-
nya (Adetca), que va partici-

par en la negociació pel pro-
tocol de la represa (i que aspi-
ren a poder-ne gaudir a partir
de setembre) qualificava
d’“inacceptable” que s’iden-
tifiqui els teatres amb “espais
de contagi”. El seguiment que
es fa de les normes és, per re-
gla general, exemplar i no es
té notícia de cap brot que
s’hagi produït dins d’un tea-
tre, tot i haver reobert l’activi-
tat amb les actuacions del
Grec, principalment. De fet,
molts són els actors (com
Pep Cruz) que reivindiquen
les platees com els espais de
més seguretat per no conta-
giar-se, respecte de moltes
altres situacions. La Sala
Beckett mantindrà la progra-
mació de La morta amb les
mateixes mesures sanitàries
fins demà. Ha eliminat la set-
mana de pròrroga (fins al 26).
La Perla va anul·lar la funció

d’ahir amb què tancava la
temporada d’estiu.

L’Ajuntament de Barcelo-
na també ha argumentat l’alt
nivell de seguretat dels festi-
vals musicals d’estiu de la
ciutat, com ara el Cruïlla XXS,
les Nits del Fòrum i Sala Bar-
celona per defensar davant
del Procicat la seva continu-
ïtat. També el Palau de la Mú-
sica Catalana va anunciar
ahir que manté la seva pro-
gramació de concerts i visites
guiades perquè compleix
amb escreix les normatives.

Per contra, l’Associació de
Sales de Concerts de Catalu-
nya (ASACC) denunciava ahir
que el 95% de les sales que hi
estan associades “continuen
tancades des del mes de
març [...] per la incertesa de
la data de reobertura”. “Les
sales de concerts no són l’ori-
gen dels rebrots”, afirma.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Amb l’intent de fer una fo-
tografia panoràmica de les
demandes del sector de la
cultura i de quines són les
ajudes que han desenvolu-
pat les diferents adminis-
tracions, es conclou que la
creació és a l’ull de l’huracà
de la tempesta econòmica
propiciada per la Co-
vid-19. Tot i que sigui molt
complex establir un ràn-
quing d’administracions
que han disposat ajudes
per als artistes, es pot per-
cebre que és el Departa-
ment de Cultura el que
més diners ha destinat a
les conseqüències de la
pandèmia.

Sense tenir en compte
la possibilitat de concedir
crèdits tous a la cultura, la
Generalitat té partides de,
com a mínim, 50 milions
d’euros, mentre que el mi-
nisteri en disposa de 41
per a tot a l’Estat.El ball de
xifres dels gabinets de
premsa sumen sovint amb
molta alegria, perquè inclo-
uen partides previstes els
darrers anys com a ajuda
per la Covid quan eren es-
tructurals. Certament, no
es pot obviar el cost a la Se-
guretat Social que signifi-

carà posar en actiu la inter-
mitència dels artistes, així
com els pagaments a autò-
noms de la cultura i, fins i
tot, a les rendes bàsiques
universals i els ERTO (tam-
bé hi haurà un percentatge
de creadors i artistes que
n’hauran demanat). I que
l’ajuda al mecenatge audio-
visual estatal reduirà la tre-
soreria d’Hisenda.

Insuficients
Que hi hagi unes partides
significatives per a un ca-
pítol concret i inesperat
(com és una pandèmia) no
vol dir pas que siguin sufi-
cients. De fet, una de les
demandes històriques del
sector (de fa més d’una dè-
cada) és disposar d’un ma-
pa clar de quanta gent tre-
balla en la cultura i amb
quins contractes. Una pis-
ta: el Lliure va convocar
unes ajudes extraordinà-
ries Carlota Soldevila. Es
premiarien fins a 20 pro-
jectes en diferents apar-
tats i amb diverses quan-
ties. En un mes, s’hi van
presentar 636 projectes,
una xifra que denota la ur-
gència de creadors i
equips. Una altra pista, la
pila de demandes per a be-
ques a la recerca a la direc-
ció general de Creació, Ac-

ció Territorial i Bibliote-
ques. Probablement,
aquesta via hauria ajudat
molt a donar un primer cop
de mà als artistes (les be-
ques es justifiquen amb
més facilitat que les sub-
vencions) i ha quedat cur-
ta, ara com ara. I si el resul-
tat és prometedor, dona
dret a fer un projecte crea-
tiu l’any següent per tornar
a rebre un ajut del Departa-
ment de Cultura.

És, fins a un cert punt,
comprensible que sigui la
Generalitat qui hi aboqui
una ajuda més ferma. Per-
què, en un pacte no escrit
històric, es va decidir que
els ajuntaments i les Dipu-
tacions ajudarien a fer via-
ble les programacions dels
teatres públics i privats
(l’exhibició), mentre que la
Generalitat donava suport
a la creació i producció. 
L’Estat des del 2008 s’ha
desentès molt de la partici-
pació dels consorcis d’equi-
paments a Catalunya. Per
això, Ada Colau reclamava
els 25 milions de la cocapi-
talitat cultural promesos
per Sánchez per reequili-
brar aquelles aportacions.
Però aquests25 milions se-
gueixen sense comprome-
tre’s. De fet, un altre dels
problemes vitals per al sec-

tor és que s’han obert les lí-
nies d’ajuda però encara
poden trigar mesos a fer-se
efectives. La burocràcia
exigeix terminis i una se-
guretat jurídica i financera
que és contrària a l’emer-
gència actual. Una excep-
ció: la rapidesa amb què
s’han resolt els 8 milions
d’ajuda a l’ICEC (es va con-

vocar el 22 de maig i diven-
dres ja es donava la resolu-
ció provisional) així com
els 5 milions que ha reser-
vat l’OSIC per a entitats.

Demandes transversals
Les demandes a les insti-
tucions, en general, pro-
posen accions que afavo-
reixin el màxim de perfils

de la cultura, per fer-los
més transversals. El web
de la Generalitat Pladeres-
cat.cat les inclou totes (al
gràfic hem inclòs les més
rellevants). L’Institut de
Cultura de Barcelona ha
xifrat en uns 4,5 milions
d’euros les ajudes per
afrontar la Covid. La Ge-
neralitat ha anat obrint lí-
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La creació,
a l’ull de
l’huracà

La Generalitat dota amb 50 milions les
ajudes al sector de la cultura per
afrontar la crisi de la Covid-19

Les demandes del sector cultural i les res

1. MANTENIR LA PARTIDA DE CULTURA

2. AJUDES LABORALS

Implementar intermitència (Estatut de l’artista)  
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc) 

i (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Rescat dels artistes (fins a 3 mesos després 
d’obrir teatres)  (El Col·lectiu)

Establir paràmetres per fer pagaments dels 
espectacles en línia (El Col·lectiu)

Ingressos mínims tot l’any  (El Col·lectiu)

Ajuts per als que no puguin accedir a l’atur   
(Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Renda bàsica per a la cultura 
(Associacions professionals d'arts escèniques)

Renda bàsica universal  (diversos col·lectius)

Modificacions Hisenda: reconeixement del 
comissariat com a treball intel·lectual, exempt 
d’IVA; evitar les externalitzacions; suprimir 
pagament quota d’autònoms i impostos relatius a 
l’activitat professional durant l’estat d’alarma   
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Vetllar pels autònoms “culturals”  
(Associació de tècnics de Catalunya)

Obrir segona línia per a la Xarxa de Museus en 
què artistes documentin artísticament la Covid. 
Projectes de 1.500 a 5.000 euros.  

(Plat. Assembleària Artistes de Cat.) 

i (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Creació d’encàrrecs remunerats durant l’aturada 
 (El Col·lectiu) i (Emergència escènica)

Revertir les compres del MNAC a autors locals 
vius i amb un percentatge 75% artista, 25% 
galeria (ara és 50/50) (Plat. As. Artistes de Cat.)

Garantir l’1,5% d’obra pública per a artistes 
locals vius  (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Obrir línia de beques per a la recerca en arts 
visuals (300.000 euros) de la direcció general 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques  
(Plat. Ass. Artistes de Cat.) i (As. Cat. Crítics d’Art, Acca)

Mantenir contractació pública (tot i anul·lacions)  
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Reprogramar en la mesura del possible  
 (El Col·lectiu)

Rescat de les companyies  (El Col·lectiu)

Redistribució dels diners no gastats per les 
administracions aquest 2020 (Emergència escènica)

Regularitzar el pagament d’una part de l’encàrrec, 
si no s’ha pogut entregar per la Covid-19  
 (Plat. Ass. Artistes de Cat.) i (As. Cat. Crítics d’Art, Acca)

Disposar de finestra única per recuperar les 
pèrdues d’allò que s’hagi anul·lat  
 (Plataforma Assembleària Artistes de Cat.)

Augmentar la compra de llibres a biblioteques  

 (Cambra del Llibre)

Demanda de 25 milions d’euros com a 
cocapitalitat per a equipaments culturals   
 (Aj. Barcelona a l’Estat)
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Manteniment del suport a festivals estratègics

Mantenir pressupost i cartell del Festival Grec,
reprogramar Quinzena Dansa i Barcelona Districte 
Cultural

400.000 euros per reprogramar en la sortida del 
tancament d’equipaments

23,7 milions a manteniment d’estructures de teatre, 
circ, dansa i música 

2 milions per cobrir la pèrdua dìngressos d’entrades a 
equipaments culturals 

8 milions per compensar ingressos previstos  a causa 
de la Covid-19

1 milio d’euros per sufragar activitats no realitzades a 
causa de la Covid-19

Compra de llibres a llibreries per 4 milions 

Compra per 1 milió d’euros de fons bibliogràfic 

Dotació de 130.000 euros en compra de llibres físics i 
90.000 euros per a llibres electrònics

Compra de llibres a llibreries entorn 4 milions d’euros
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5 milions per a pagues a professionals de la cultura 
pels dies de tancament 

5 milions per actuacions anul·lades, siguin empreses o 
entitats sense ànim de lucre

Adequar subvenció de 700.000 euros per a festivals  
artístics i cultura popular

Increment de 200.000 euros per a ajudes a entitats 
estructurals del sector

Aprovada intermitència dels artistes contractats 

Pròrroga dels ERTO (fins al 30 de setembre, per ara)

Pròrroga d’ajuts a autònoms, més enllà del 30 de juny

700.000 euros per a la difusió d’art en viu a través 
Xarxa Audiovisual Local

Renda Mínima Bàsica aprovada   

180.000 euros de suport per a activitats en línia

300.000 euros per a nous projectes en clau 
reproductiva i d’innovació

Es destinen 400.000 euros a compra d’art 
contemporani català, a galeries i artistes en viu

L’Estat habilita 1 M€ per a la compra d’art contemporani
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nies. Va consensuar les
ajudes més urgents abo-
cant-hi 21 milions (i 10
més en crèdits). Posterior-
ment s’hi han afegit 6 mi-
lions per a produccions a
TVC, 5 milions afegits per
a audiovisuals, 5 milions
en concepte de dietes de
treballadors de la cultura
(que es paguen entre Tre-

ball i Cultura) i els 13 mi-
lions per compensar in-
gressos previstos d’ac-
cions que es van anul·lar,
ja apuntats anteriorment.

El ministeri va acabar
reblant dos claus impor-
tants per al sector: una
àmplia partida de crèdits a
través de l’ICO (fins a 780
milions) i una fórmula per

donar accés a la intermi-
tència dels artistes. Tam-
bé la Diputació de Barcelo-
na ha desenvolupat plans
ideats per la necessitat de
reforçar les programa-
cions culturals arreu de la
demarcació, i també per
compensar les cessions de
drets a les televisions. El
Grec ha aguantat l’edició

entenent que és vital do-
nar feina i vies de sortida a
companyies. El Cruïlla
XXS ha buscat una sortida
acollint músics i actors,
amb una sort desigual. Tot
i l’esforç, l’Esbaiola’t o la
versió reduïda de dime-
cres del Festivalde Titelles
de Lleida, però, s’han aca-
bat cancel·lant. ■

postes de l’administració per la Covid-19
3. CRÈDITS PER A LA INDÚSTRIA CULTURAL

Facilitats en Crèdits ICO i ICF 
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc),

(Ajuntament de Barcelona) i (Cambra del Llibre)

Que es concedeixin crèdits  
 (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Ajudes crèdit (també a les formes jurídiques com 
a associacions)  (El Col·lectiu)

Activació de polítiques de mecenatge  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Ajudes al sector audiovisual Covid-19  
 (productors, sense un manifest concret)

Major aportació a la televisió per a produccions  
  (entrevista, Raimon Masllorens, PROA, a El Punt Avui 30 de maig)

Resposta institucional 
(administració)

Generalitat

Aj. Barcelona

Diputació de Barcelona

Estat

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Demandes fetes sense 
resposta
Demandes que s'estan 
atenent

Demandes
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6. CONFIANÇA I RECUPERACIÓ

Campanyes de foment de públic al retorn als 
teatres (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Campanyes de recuperació/fidelització de 
públics (El Col·lectiu)

Creació de circuit per descentralitzar la cultura. 
Potenciar pagament per caixet, no per taquilla  
 (El Col·lectiu)

Articulació entre teatres i festivals per dissenyar 
programacions complementàries que assegurin 
igualtat i equilibri entre tots els professionals del 
sector (Emergència Escènica)

Concursos per a equipaments culturals públics  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

1

1

Aprovats 10 milions de crèdits d’ICF

Aprovats fins a 780 milions per a crèdits a Cultura

S’incrementen un 5% les desgravacions per a 
mecenatge audiovisual 

Increment ajuda audiovisual 5 milions

Ajuda de 10.000 euros per a la internacionalització de 
les empreses de videojocs

Compromís de 6 milions per a produccions a TVC

2

1

5. FISCALITAT

Ajornament pagament impostos, IBI (durant 
tancament teatres) (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Reducció de l’IVA cultural, al 4%  
(Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)i (Ajuntament 

de Barcelona)

1

L’IVA de llibres i premsa digital baixa al 4%. Era una 
exigència europea que s’ha aprovat ara 

Reducció del 50% de les taxes de filmació fins al 31 de 
desembre a la ciutat
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Reducció del 50% de les taxes de filmació fins al 31 de 
desembbrer a la ciutat

4. FLEXIBILITZAR SUBVENCIONS
Que s’avancin pagaments i es flexibilitzin 
subvencions (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Fer efectives subvencions  
 (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Convocar subvencions 2020, ampliant terminis i 
flexibilitzant condicions  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

1

1

1

Acord per mantenir subvencions i flexibilitzar 
justificacions i terminis 

Suavitzar criteris subvencions

1

160.000 euros de suport a fomentar retorn públic a les 
galeries 

Suport a la difusió de la reobertura i també del Sant 
Jordi del 23 juliol 

200.000 euros per adaptar espais culturals a les 
necessitats post-Covid-19 

Dotació de 100.000 euros per a la reobertura de 
museus i espais d’exposició

16 museus se sumen a Recuperart-19, per millorar 
l’estat emocional dels professionals sanitaris

Creació de l’Oficina Ciutadana de la Cultura i de la 
Plataforma Digital Cultural   
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Amb l’intent de fer una fo-
tografia panoràmica de les
demandes del sector de la
cultura i de quines són les
ajudes que han desenvolu-
pat les diferents adminis-
tracions, es conclou que la
creació és a l’ull de l’huracà
de la tempesta econòmica
propiciada per la Co-
vid-19. Tot i que sigui molt
complex establir un ràn-
quing d’administracions
que han disposat ajudes
per als artistes, es pot per-
cebre que és el Departa-
ment de Cultura el que
més diners ha destinat a
les conseqüències de la
pandèmia.

Sense tenir en compte
la possibilitat de concedir
crèdits tous a la cultura, la
Generalitat té partides de,
com a mínim, 50 milions
d’euros, mentre que el mi-
nisteri en disposa de 41
per a tot a l’Estat. El ball de
xifres dels gabinets de
premsa sumen sovint amb
molta alegria, perquè inclo-
uen partides previstes els
darrers anys com a ajuda
per la Covid quan eren es-
tructurals. Certament, no
es pot obviar el cost a la Se-
guretat Social que signifi-

carà posar en actiu la inter-
mitència dels artistes, així
com els pagaments a autò-
noms de la cultura i, fins i
tot, a les rendes bàsiques
universals i els ERTO (tam-
bé hi haurà un percentatge
de creadors i artistes que
n’hauran demanat). I que
l’ajuda al mecenatge audio-
visual estatal reduirà la tre-
soreria d’Hisenda.

Insuficients
Que hi hagi unes partides
significatives per a un ca-
pítol concret i inesperat
(com és una pandèmia) no
vol dir pas que siguin sufi-
cients. De fet, una de les
demandes històriques del
sector (de fa més d’una dè-
cada) és disposar d’un ma-
pa clar de quanta gent tre-
balla en la cultura i amb
quins contractes. Una pis-
ta: el Lliure va convocar
unes ajudes extraordinà-
ries Carlota Soldevila. Es
premiarien fins a 20 pro-
jectes en diferents apar-
tats i amb diverses quan-
ties. En un mes, s’hi van
presentar 636 projectes,
una xifra que denota la ur-
gència de creadors i
equips. Una altra pista, la
pila de demandes per a be-
ques a la recerca a la direc-
ció general de Creació, Ac-

ció Territorial i Bibliote-
ques. Probablement,
aquesta via hauria ajudat
molt a donar un primer cop
de mà als artistes (les be-
ques es justifiquen amb
més facilitat que les sub-
vencions) i ha quedat cur-
ta, ara com ara. I si el resul-
tat és prometedor, dona
dret a fer un projecte crea-
tiu l’any següent per tornar
a rebre un ajut del Departa-
ment de Cultura.

És, fins a un cert punt,
comprensible que sigui la
Generalitat qui hi aboqui
una ajuda més ferma. Per-
què, en un pacte no escrit
històric, es va decidir que
els ajuntaments i les Dipu-
tacions ajudarien a fer via-
ble les programacions dels
teatres públics i privats
(l’exhibició), mentre que la
Generalitat donava suport
a la creació i producció. 
L’Estat des del 2008 s’ha
desentès molt de la partici-
paciódelsconsorcisd’equi-
paments a Catalunya. Per
això, Ada Colau reclamava
els 25 milions de la cocapi-
talitat cultural promesos
per Sánchez per reequili-
brar aquelles aportacions.
Però aquests 25 milions se-
gueixen sense comprome-
tre’s. De fet, un altre dels
problemes vitals per al sec-

tor és que s’han obert les lí-
nies d’ajuda però encara
poden trigar mesos a fer-se
efectives. La burocràcia
exigeix terminis i una se-
guretat jurídica i financera
que és contrària a l’emer-
gència actual. Una excep-
ció: la rapidesa amb què
s’han resolt els 8 milions
d’ajuda a l’ICEC (es va con-

vocar el 22 de maig i diven-
dres ja es donava la resolu-
ció provisional) així com
els 5 milions que ha reser-
vat l’OSIC per a entitats.

Demandes transversals
Les demandes a les insti-
tucions, en general, pro-
posen accions que afavo-
reixin el màxim de perfils

de la cultura, per fer-los
més transversals. El web
de la Generalitat Pladeres-
cat.cat les inclou totes (al
gràfic hem inclòs les més
rellevants). L’Institut de
Cultura de Barcelona ha
xifrat en uns 4,5 milions
d’euros les ajudes per
afrontar la Covid. La Ge-
neralitat ha anat obrint lí-
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Lacreació,
a l’ull de
l’huracà

La Generalitat dota amb 50 milions les
ajudes al sector de la cultura per
afrontar la crisi de la Covid-19

Les demandes del sector cultural i les res

1. MANTENIR LA PARTIDA DE CULTURA

2. AJUDES LABORALS

Implementar intermitència (Estatut de l’artista)  
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc) 

i (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Rescat dels artistes (fins a 3 mesos després 
d’obrir teatres)  (El Col·lectiu)

Establir paràmetres per fer pagaments dels 
espectacles en línia  (El Col·lectiu)

Ingressos mínims tot l’any  (El Col·lectiu)

Ajuts per als que no puguin accedir a l’atur   
(Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Renda bàsica per a la cultura 
(Associacions professionals d'arts escèniques)

Renda bàsica universal  (diversos col·lectius)

Modificacions Hisenda: reconeixement del 
comissariat com a treball intel·lectual, exempt 
d’IVA; evitar les externalitzacions; suprimir 
pagament quota d’autònoms i impostos relatius a 
l’activitat professional durant l’estat d’alarma   
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Vetllar pels autònoms “culturals”  
(Associació de tècnics de Catalunya)

Obrir segona línia per a la Xarxa de Museus en 
què artistes documentin artísticament la Covid. 
Projectes de 1.500 a 5.000 euros.  

(Plat. Assembleària Artistes de Cat.) 

i (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Creació d’encàrrecs remunerats durant l’aturada 
 (El Col·lectiu) i (Emergència escènica)

Revertir les compres del MNAC a autors locals 
vius i amb un percentatge 75% artista, 25% 
galeria (ara és 50/50)  (Plat. As. Artistes de Cat.)

Garantir l’1,5% d’obra pública per a artistes 
locals vius  (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Obrir línia de beques per a la recerca en arts 
visuals (300.000 euros) de la direcció general 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques  
(Plat. Ass. Artistes de Cat.) i (As. Cat. Crítics d’Art, Acca)

Mantenir contractació pública (tot i anul·lacions)  
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Reprogramar en la mesura del possible  
 (El Col·lectiu)

Rescat de les companyies  (El Col·lectiu)

Redistribució dels diners no gastats per les 
administracions aquest 2020 (Emergència escènica)

Regularitzar el pagament d’una part de l’encàrrec, 
si no s’ha pogut entregar per la Covid-19  
 (Plat. Ass. Artistes de Cat.) i (As. Cat. Crítics d’Art, Acca)

Disposar de finestra única per recuperar les 
pèrdues d’allò que s’hagi anul·lat   
 (Plataforma Assembleària Artistes de Cat.)

Augmentar la compra de llibres a biblioteques  

 (Cambra del Llibre)

Demanda de 25 milions d’euros com a
cocapitalitat per a equipaments culturals   
 (Aj. Barcelona a l’Estat)
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Manteniment del suport a festivals estratègics

Mantenir pressupost i cartell del Festival Grec,
reprogramar Quinzena Dansa i Barcelona Districte 
Cultural

400.000 euros per reprogramar en la sortida del 
tancament d’equipaments

23,7 milions a manteniment d’estructures de teatre, 
circ, dansa i música 

2 milions per cobrir la pèrdua dìngressos d’entrades a 
equipaments culturals 

8 milions per compensar ingressos previstos  a causa 
de la Covid-19

1 milio d’euros per sufragar activitats no realitzades a 
causa de la Covid-19

Compra de llibres a llibreries per 4 milions 

Compra per 1 milió d’euros de fons bibliogràfic 

Dotació de 130.000 euros en compra de llibres físics i 
90.000 euros per a llibres electrònics

Compra de llibres a llibreries entorn 4 milions d’euros
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5 milions per a pagues a professionals de la cultura 
pels dies de tancament 

5 milions per actuacions anul·lades, siguin empreses o 
entitats sense ànim de lucre

Adequar subvenció de 700.000 euros per a festivals  
artístics i cultura popular

Increment de 200.000 euros per a ajudes a entitats 
estructurals del sector

Aprovada intermitència dels artistes contractats 

Pròrroga dels ERTO (fins al 30 de setembre, per ara)

Pròrroga d’ajuts a autònoms, més enllà del 30 de juny

700.000 euros per a la difusió d’art en viu a través 
Xarxa Audiovisual Local

Renda Mínima Bàsica aprovada   

180.000 euros de suport per a activitats en línia

300.000 euros per a nous projectes en clau 
reproductiva i d’innovació

Es destinen 400.000 euros a compra d’art
contemporani català, a galeries i artistes en viu

L’Estat habilita 1 M€ per a la compra d’art contemporani
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nies. Va consensuar les
ajudes més urgents abo-
cant-hi 21 milions (i 10
més en crèdits). Posterior-
ment s’hi han afegit 6 mi-
lions per a produccions a
TVC, 5 milions afegits per
a audiovisuals, 5 milions
en concepte de dietes de
treballadors de la cultura
(que es paguen entre Tre-

ball i Cultura) i els 13 mi-
lions per compensar in-
gressos previstos d’ac-
cions que es van anul·lar,
jaapuntats anteriorment.

El ministeri va acabar
reblant dos claus impor-
tants per al sector: una
àmplia partida de crèdits a
través de l’ICO (fins a 780
milions) i una fórmula per

donar accés a la intermi-
tència dels artistes. Tam-
bé la Diputació de Barcelo-
na ha desenvolupat plans
ideats per la necessitat de
reforçar les programa-
cions culturals arreu de la
demarcació, i també per
compensar les cessions de
drets a les televisions. El
Grec ha aguantat l’edició

entenent que és vital do-
nar feina i vies de sortida a
companyies. El Cruïlla
XXS ha buscat una sortida
acollint músics i actors,
amb una sort desigual. Tot
i l’esforç, l’Esbaiola’t o la
versió reduïda de dime-
cres del Festival de Titelles
de Lleida, però, s’han aca-
bat cancel·lant. ■

postes de l’administració per la Covid-19
3. CRÈDITS PER A LA INDÚSTRIA CULTURAL

Facilitats en Crèdits ICO i ICF 
 (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc),

(Ajuntament de Barcelona) i (Cambra del Llibre)

Que es concedeixin crèdits  
 (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Ajudes crèdit (també a les formes jurídiques com 
a associacions)  (El Col·lectiu)

Activació de polítiques de mecenatge  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

Ajudes al sector audiovisual Covid-19  
 (productors, sense un manifest concret)

Major aportació a la televisió per a produccions  
  (entrevista, Raimon Masllorens, PROA, a El Punt Avui 30 de maig)

Resposta institucional 
(administració)

Generalitat

Aj. Barcelona

Diputació de Barcelona

Estat

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Demandes fetes sense 
resposta
Demandes que s'estan 
atenent

Demandes

1

1

2

3

4

6. CONFIANÇA I RECUPERACIÓ

Campanyes de foment de públic al retorn als 
teatres (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Campanyes de recuperació/fidelització de 
públics (El Col·lectiu)

Creació de circuit per descentralitzar la cultura. 
Potenciar pagament per caixet, no per taquilla  
 (El Col·lectiu)

Articulació entre teatres i festivals per dissenyar 
programacions complementàries que assegurin 
igualtat i equilibri entre tots els professionals del 
sector (Emergència Escènica)

Concursos per a equipaments culturals públics  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

1

1

Aprovats 10 milions de crèdits d’ICF

Aprovats fins a 780 milions per a crèdits a Cultura

S’incrementen un 5% les desgravacions per a 
mecenatge audiovisual 

Increment ajuda audiovisual 5 milions

Ajuda de 10.000 euros per a la internacionalització de 
les empreses de videojocs

Compromís de 6 milions per a produccions a TVC

2

1

5. FISCALITAT

Ajornament pagament impostos, IBI (durant 
tancament teatres) (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Reducció de l’IVA cultural, al 4%  
(Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)i (Ajuntament 

de Barcelona)

1

L’IVA de llibres i premsa digital baixa al 4%. Era una 
exigència europea que s’ha aprovat ara 

Reducció del 50% de les taxes de filmació fins al 31 de 
desembre a la ciutat

1

3

4

adpc)

ectiu)

ra. 
la

ectiu)

nyar 
urin
s del 
nica)

cs

 
ment 
lona)

Reducció del 50% de les taxes de filmació fins al 31 de 
desembbrer a la ciutat

4. FLEXIBILITZAR SUBVENCIONS
Que s’avancin pagaments i es flexibilitzin 
subvencions (52 mesures: Adetca, TTP i Aadpc)

Fer efectives subvencions  
 (Plat. Assembleària Artistes de Cat.)

Convocar subvencions 2020, ampliant terminis i 
flexibilitzant condicions  
 (Associació Catalana de Crítics d’Art, Acca)

1

1

1

Acord per mantenir subvencions i flexibilitzar 
justificacions i terminis 

Suavitzar criteris subvencions

1

160.000 euros de suport a fomentar retorn públic a les 
galeries 

Suport a la difusió de la reobertura i també del Sant 
Jordi del 23 juliol 

200.000 euros per adaptar espais culturals a les 
necessitats post-Covid-19 

Dotació de 100.000 euros per a la reobertura de 
museus i espais d’exposició

16 museus se sumen a Recuperart-19, per millorar 
l’estat emocional dels professionals sanitaris

Creació de l’Oficina Ciutadana de la Cultura i de la 
Plataforma Digital Cultural   

1
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La Villarroel és un dels teatres que 
formaran part del Bonus Cultura. FERRAN FORNÉ

Abonaments per 
fomentar el consum 
cultural a Barcelona

PROMOCIÓ CULTURAL

L’Ajuntament de Barcelona posarà en circula-
ció uns abonaments culturals, del 13 de juliol 
fins a finals d’any, amb l’objectiu de bonificar 
la despesa en cinema, espectacles de música 
i arts escèniques i llibres. En total en posarà en 
circulació 200.000 i cadascun tindrà un valor 
de 40 euros (30 euros els abonarà el ciutadà, 
més un euro per despeses de gestió, i 10 euros 
els aportarà el consistori). La inversió de 
l’Ajuntament serà de dos milions d’euros, pe-
rò tindrà un efecte multiplicador, segons el ti-
nent d’alcaldia de Cultura, Joan Subirats: “El 
consum final serà de vuit milions d’euros i és 
innegablement positiu”. Aquest abonament, 
amb el nom de Bonus Cultura, és una inicia-
tiva impulsada per cinc entitats del sector cul-
tural (la teatral Adetca, la musical Asacc, la 
Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de 
Cinemes de Catalunya i el Gremi de Llibreters 
de Catalunya), amb el suport del consistori. 

No hi haurà límit a l’hora de comprar Bonus 
Cultura, i ho podran fer ciutadans de Barce-
lona i de fora, però cada abonament s’haurà de 
gastar en un sol establiment de la capital. Es 
podran comprar a la pàgina web Bonuscultu-
ra.com/barcelona. La quantitat, 40 euros, s’ha 
fixat –segons el regidor de Turisme i Indústri-
es creatives, Xavier Marcé– perquè s’ha calcu-
lat que és quant poden costar dues entrades 
per anar al teatre, a un concert, dos o tres lli-
bres, o quatre entrades per anar al cinema. Els 
museus han quedat fora de la iniciativa: “Hem 
anat a buscar els espais on el preu és més ele-
vat. Als museus les entrades ja estan molt so-
cialitzades i no ens ha semblat tan imprescin-
dible”, diu Marcé. Què passarà si s’exhaurei-
xen tots els abonaments? No hi ha cap ordre de 
prioritat, tothom qui ho vulgui en podrà anar 
comprant: “S’aniran venent a mesura que es 
vagin demanant, però a partir del setembre hi 
ha la possibilitat de parlar amb altres socis i 
ampliar l’oferta”.  

“És una mesura inèdita a la nostra ciutat i 
vol ajudar a reactivar econòmicament les in-
dústries culturals i creatives”, assegura el ti-
nent d’alcaldia d’Economia, Treball, Compe-
titivitat i Hisenda, Jaume Collboni. Subirats 
destaca que la iniciativa respon també als re-
sultats d’enquestes de l’Ajuntament en què els 
entrevistats asseguraven que el preu era una 
limitació a l’hora de consumir cultura.e

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON
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Des de divendres, els tea-
tres ja disposen d’un proto-
col, en el període de repre-
sa, per als treballadors de
l’equipament, per als artis-
tes que hi assagen i hi ac-
tuen i per als espectadors.
Fins ara, es regien amb el
protocol de la fase 2. Era tan
restrictiu (un 33% d’ocu-
pació en sala tancada) que
molts teatres van decidir
seguir amb el teló abaixat.
A partir d’ara, però, ja no
hi haurà límit d’aforament,
i només caldrà respectar
la distància entre els dife-
rents grups convivencials,
si és que es vol permetre
que el públic es tregui la
mascareta durant la funció.

El Procicat recomana
comprar les entrades en lí-
nia i, si és a taquilla (caldrà
mampara), amb pagament
amb targeta. No hi podrà ha-
ver programes de mà ni ser-
vei de guarda-roba. I caldrà
fer visible tota la informació
amb relació a les normes per
a la no propagació del virus.

A l’aire lliure, es conside-

ra que cada espectador ha
de tenir un espai de 2,5 m²
per persona. Es podrà reduir
la distància amb l’ús de mas-
careta si els assistents tenen
unlloc preassignat, si se sec-
toritza el públic i si es pre-
veuen circuits de sortida per
evitar aglomeracions. En es-

pais tancats, es permet un
mínim d’1 m² per persona, i
un metre de distància entre
els grups convivencials (una
butaca de separació). Ara
caldrà que els serveis de ven-
da anul·lin seients per ga-
rantir la separació. Aquesta
és l’única restricció d’afora-

ment, que es podria elimi-
nar si el públic portés la mas-
careta posada durant tota
la funció. Fonts d’Adetca as-
senyalen que cada sala ho
haurà de decidir en funció
del públic idel tipus de títol.

Si s’hi permet el consum
d’aliments i begudes, cal-

drà revisar les distàncies
entre els espectadors. Ja
hi ha serveis complemen-
taris (venda de marxan-
datge i furgoteques), però
a un terç de la capacitat
habitual i procurant evitar
aglomeracions.

Ara es poden considerar

grups convivencials tots els
equips d’actors si es demos-
tra que fa més de catorze
dies que treballen junts de
manera habitual sense que
ningú presenti símptomes.
El servei de prevenció de
riscos laborals pot decidir
si, abans d’iniciar assajos,
s’han de fer una prova ho-
mologada de detecció de la
Covid-19. Tot i així, es man-
tenen les recomanacions
generals d’higiene de mans
i evitar tossir directament
a l’aire. Els tècnics que no
puguin mantenir una dis-
tància interpersonal d’1,5
metres han de dur equips
de protecció adequats. En
les orquestres, s’aconsella
que hi hagi distància entre
els músics al fossat i, pel
que fa als cantants, es
podrà aplicar el mateix cri-
teri que per als intèrprets
dramàtics. També els balla-
rins es regiran per aquest
criteri, però se’ls aconsella
dur el cabell recollit i reci-
pients per a la hidratació
personals, i els fisiotera-
peutes hauran de dur mas-
caretes FFP2 o minipanta-
lla de protecció. ■

Ja es pot alçar el teló!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TEATRE

Jordi Bordes
BARCELONA

A l’amfiteatre del Grec, totes les cadires estan separades, encara que es tracti d’un mateix grup convivencial ■ JOSEP LOSADA
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Des de divendres, els tea-
tres ja disposen d’un proto-
col, en el període de repre-
sa, per als treballadors de
l’equipament, per als artis-
tes que hi assagen i hi ac-
tuen i per als espectadors.
Fins ara, es regien amb el
protocol de la fase 2. Era tan
restrictiu (un 33% d’ocu-
pació en sala tancada) que
molts teatres van decidir
seguir amb el teló abaixat.
A partir d’ara, però, ja no
hi haurà límit d’aforament,
i només caldrà respectar
la distància entre els dife-
rents grups convivencials,
si és que es vol permetre
que el públic es tregui la
mascareta durant la funció.

El Procicat recomana
comprar les entrades en lí-
nia i, si és a taquilla (caldrà
mampara), amb pagament
amb targeta. No hi podrà ha-
ver programes de mà ni ser-
vei de guarda-roba. I caldrà
fer visible tota la informació
amb relació a les normes per
a la no propagació del virus.

A l’aire lliure, es conside-

ra que cada espectador ha
de tenir un espai de 2,5 m²
per persona. Es podrà reduir
la distància amb l’ús de mas-
careta si els assistents tenen
unlloc preassignat, si se sec-
toritza el públic i si es pre-
veuen circuits de sortida per
evitar aglomeracions. En es-

pais tancats, es permet un
mínim d’1 m² per persona, i
un metre de distància entre
els grups convivencials (una
butaca de separació). Ara
caldrà que els serveis de ven-
da anul·lin seients per ga-
rantir la separació. Aquesta
és l’única restricció d’afora-

ment, que es podria elimi-
nar si el públic portés la mas-
careta posada durant tota
la funció. Fonts d’Adetca as-
senyalen que cada sala ho
haurà de decidir en funció
del públic idel tipus de títol.

Si s’hi permet el consum
d’aliments i begudes, cal-

drà revisar les distàncies
entre els espectadors. Ja
hi ha serveis complemen-
taris (venda de marxan-
datge i furgoteques), però
a un terç de la capacitat
habitual i procurant evitar
aglomeracions.

Ara es poden considerar

grups convivencials tots els
equips d’actors si es demos-
tra que fa més de catorze
dies que treballen junts de
manera habitual sense que
ningú presenti símptomes.
El servei de prevenció de
riscos laborals pot decidir
si, abans d’iniciar assajos,
s’han de fer una prova ho-
mologada de detecció de la
Covid-19. Tot i així, es man-
tenen les recomanacions
generals d’higiene de mans
i evitar tossir directament
a l’aire. Els tècnics que no
puguin mantenir una dis-
tància interpersonal d’1,5
metres han de dur equips
de protecció adequats. En
les orquestres, s’aconsella
que hi hagi distància entre
els músics al fossat i, pel
que fa als cantants, es
podrà aplicar el mateix cri-
teri que per als intèrprets
dramàtics. També els balla-
rins es regiran per aquest
criteri, però se’ls aconsella
dur el cabell recollit i reci-
pients per a la hidratació
personals, i els fisiotera-
peutes hauran de dur mas-
caretes FFP2 o minipanta-
lla de protecció. ■

Ja es pot alçar el teló!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TEATRE

Jordi Bordes
BARCELONA

A l’amfiteatre del Grec, totes les cadires estan separades, encara que es tracti d’un mateix grup convivencial ■ JOSEP LOSADA
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PROTOCOLS PER A LA CULTURA

teatre amb actors que no es poden 
tocar no és un teatre. Hem trobat 
aquesta solució: podran actuar de 
prop i sense mascareta si demostren 
que són un grup de convivència ha-
bitual”, diu l’assessor de Comunica-
ció del departament de Cultura, Car-
les Gorini. A les companyies que no 
són estables i a les que venen de fo-
ra del país se’ls demanarà que tots 
els seus membres es facin una prova 
per demostrar que no tenen corona-
virus i, a partir d’aquí, estaran consi-
derades grups de contacte habitual. 
“És important que aquests grups no 
es trenquin entrant en contacte amb 
persones alienes, perquè això incre-
menta les possibilitats de contagi”, 
subratlla Delgado.  

Menys quarantena per al 
préstec bibliotecari 
Les biblioteques van obrir amb un 
aforament del 50% i l’obligació de
deixar els llibres retornats 14 dies en 
quarantena. “Això feia pràctica-
ment inviable l’activitat”, diu Gori-
ni. Amb les noves mesures, l’afora-
ment ja no està restringit, es podrà 
fer consulta a sala i la quarantena 
dels llibres es redueix a 48 hores. El 
departament de Cultura i el Proci-
cat esperen “poder flexibilitzar” 
aquesta mesura per agilitzar també 
el funcionament bibliotecari. Pel 
que fa a les sales d’exposicions, els 
museus i els monuments i jaciments 
arqueològics, els plans recomanen 
prioritzar les activitats a l’aire lliu-
re. Els elements interactius (com 
ara pantalles i mòduls) ja estan per-
mesos, però caldrà desinfectar-los 
abans i després de cada ús.   

Inspecció i responsabilitat 
compartida 
Per garantir que se segueixen totes 
les normes es faran inspeccions pe-
riòdiques als espais. En cas que no 
es compleixin, la responsabilitat 
serà compartida entre els titulars 
de les instal·lacions i els organitza-
dors de l’esdeveniment. “També hi 
ha una responsabilitat del ciutadà 
de forma particular. Té el deure de 
l’autoprotecció i de mantenir la 
distància”, explica Delgado.   

Els grans festivals, a la 
recerca d’opcions 
Els vuit plans aprovats són els pri-
mers d’un paquet –format per 14 
plans– amb els quals treballen Cul-
tura, Salut i el Procicat per regularit-
zar la represa cultural. Dimecres de 
la setmana vinent es preveu aprovar 
el pla per al Sant Jordi del 23 de ju-
liol i també arribarà properament el 
pla per a la cultura popular. “Són 
plans dinàmics, que aniran canvi-
ant”, assegura Gorini. Una de les 
mesures que ha quedat al tinter és la 
regulació de grans festivals amb afo-
raments superiors a les 3.000 perso-
nes, uns esdeveniments que ara ma-
teix no es poden celebrar. En aquest 
sentit, Gorini ha explicat que estan 
treballant “per buscar solucions 
amb els festivals i trobar la manera 
que, potser de forma esporàdica, pu-
guin fer alguna cosa”.e

 Mascaretes als 
teatres i cinemes   

a l’estiu i la tardor
El Procicat ha aprovat vuit plans sectorials que 
marquen com serà la represa del món cultural

Espectadors 
amb mascareta 
al Cinema 
Truffaut de 
Girona.  
DAVID BORRAT 

 

 

 

 

El comitè tècnic del Procicat va do-
nar ahir el vistiplau als vuit plans 
sectorials que marquen com ha de 
ser la represa del món cultural i que 
fan referència als cinemes i l’audio-
visual, les arts escèniques i la músi-
ca, els museus, les sales d’exposici-
ons, els monuments i jaciments, els 
arxius i les biblioteques. El sector, 
que fins ara aplicava les mesures de 
la fase 3 del confinament, disposa 
d’unes noves pautes basades en ga-
rantir la distància de seguretat i evi-
tar les aglomeracions per reduir el 
risc de contagi del coronavirus. Els 
plans són vigents des d’ahir.  

Mascareta obligatòria a 
les platees sense distància 
Les reduccions d’aforaments esta-
blertes per la Generalitat a finals de 
juny no varien. En espais tancats es 
preveu un màxim de 1.000 persones 
dretes o 2.000 persones en seients 
preassignats. A l’aire lliure, hi poden 
haver 2.000 persones dretes o 
3.000 persones en seients preassig-
nats en espais limitats no permea-
bles entre si. En tots els casos es de-
mana que es mantingui la distància 
de seguretat d’un metre i mig. 
“Aquest límit d’aforament va per 
llarg, no crec que al setembre desa-
paregui. Són les xifres que s’utilit-
zen en l’àmbit europeu per evitar 
aglomeracions”, explica el subdi-
rector de Protecció Civil de la Gene-
ralitat (Procicat), Sergio Delgado.  

Si no es pot mantenir la distància 
de seguretat, tothom estarà obligat 
a utilitzar mascareta. Això perme-
trà que els teatres, els cinemes i les 
sales de concerts puguin obrir amb 
el 100% de l’aforament, però amb 
l’obligació que el públic porti mas-
careta tota l’estona. “No ens preo-
cupa que una sala estigui al 50% o al 
100% de l’aforament, sinó que no hi 
hagi aglomeracions. Dins les sales, 
i també durant les cues i quan no es 
pugui mantenir la distància, l’ús de 
la mascareta serà habitual i majori-
tari”, afirma Delgado.  

El Procicat treballa ara amb un 
nou concepte, el de grups de contac-
te habitual. “Són persones que no 
necessàriament viuen juntes, però 
que durant els últims 14 dies han
mantingut un contacte estret i fre-
qüent”, defineix Delgado. Cadascun 
d’aquests grups podrà seure junt als 
teatres i als cinemes i, si estan a dis-
tància de la resta de persones, no 
caldrà que utilitzin mascareta. Si 
una sala decideix omplir la platea 
amb el públic protegit, haurà de ga-
rantir que hi hagi un metre d’espai 
entre grups de contacte habitual. 
Els teatres preveuen, per tant, dei-
xar una butaca lliure entre grups 
que garanteixi aquesta distància. 
Igualment, els espectadors hauran 
de portar mascareta. “La demanda 
regularà els aforaments, i només si 
tens un gran èxit aquesta restricció 
es notarà, perquè no podràs omplir 
del tot”, explica la presidenta 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

d’Adetca, Isabel Vidal, que valora 
positivament el pla sectorial d’arts 
escèniques: “Entenem les prevenci-
ons i estem contents, perquè ja no 
estigmatitzen la nostra activitat”.   

Cinemes: o omplir la sala  
o menjar crispetes 
Els cinemes i teatres que permetin 
consumir aliments a la sala hauran 
de decidir què volen prioritzar: que 
es pugui menjar a dins o tenir la sa-
la plena. Si s’hi poden consumir ali-
ments, caldrà garantir que entre els 
espectadors hi ha una distància d’un 
metre i mig. Les mesures estableixen 
que els fluxos d’entrada i sortida dels 

espais hauran d’estar regulats. Els 
espectadors hauran d’arribar amb 
temps i fer cua amb distància per ac-
cedir-hi. Les entrades i els progra-
mes de mà seguiran sent virtuals i 
s’haurà de desinfectar l’espai entre 
representacions o projeccions.   

Contacte entre actors si 
són grups estables 
Una de les principals problemàti-
ques amb la qual es trobaven els ac-
tors de teatre i de cinema és que les 
escenes de contacte íntim no esta-
ven permeses. A partir d’ara, els ar-
tistes que acreditin que són grups de 
contacte habitual ho podran fer. “Un 
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SERGIO VILA-SANJUÁN
Barcelona

DanielMartínezdeObregónés
presidentdelGrupFocus,pri-
mergrupdeproduccióteatral
català, que va fundar amb la
sevadonaAmparoMartínez i

ambJordiGonzálezel 1986.Haestat, amés,
president de l’Adetca (Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya) i de la Faeteda
(FederacióEstatald’Associacionsd’Empre-
ses deTeatre i Dansa), com també secretari
delCercledeCultura.Totaixòfad’elldesde
fa temps un dels personatges més influents
delpanoramaculturalbarceloní.
Enaquestaentrevistaabordemlasituació

de Focus, del món teatral i de la ciutat des-
présde lapandèmia.

Vostès formenunaempresa important
de producció teatral i d’esdeveniments
quedona feina a gairebé400persones, té
cincteatresaBarcelonaiMadrid(Romea,
Villarroel, Condal, Goya i Latina) i pro-
grama cada any desenes d’espectacles.
Quèharepresentat lapandèmiaperaFo-
cus?
El 13 de març ens va canviar la vida. L’em-
presaesvaquedarsenseactivitat.Ambtotes
lesdivisions azero, sense ingressos, tornant
630.000 euros de venda anticipada i veient
coms’esvaïenlesrecaptacionsprevistesfins
a finaldetemporada,estimadesentresmili-
ons d’euros. Es va generar una situació d’un
certpànic.

Com van afrontar aquesta situació de
pànic?
Ensvammarcarundobleobjectiu: la super-
vivènciade l’empresa imantenir els llocsde
treball, demaneraquehemfet servir lesdu-
esúniqueseinesquefinsarahaposatalnos-
tre abast l’Administració: els ERTO, que
vam aplicar a tots els membres del grup en
lesdiferentsmodalitats, i els crèdits queens
han dotat de la liquiditat necessària per fer
front a la forçada inactivitat. Aquesta ésuna
empresa sòlida econòmicament, podemga-
rantir la supervivència, però amb grans sa-

crificis.
En aquest temps han mantingut una

part testimonial de la sevaoferta ennous
formats...
Hemestat en relació permanent amb el pú-
blicmitjançant oferta gratuïtadeproducció
audiovisual, notícies, jocs, anecdotari d’ar-
tistes, interaccionsdiverses...

Què ha passat amb els espectacles que
tenien en escena i amb els que estaven
programats?
Èxits a la cartellera, produccions i especta-
cles: totsuspès.Unacatàstrofeperaartistes,
productores i teatres.Delqueestavaprevist
–Lagavinad’ÀlexRigola,GolfusdeRomade
Dani Anglès, Puertas abiertas d’Abel Folk,
Asesinato en el Orient Express de Morales,
Lacasade los espíritusdeCarmePortaceli–,
tots tindran noves dates la pròxima tempo-
rada. Cobertura i Escape room continuaran

al Romea i al Condal, respectivament. Des-
présvindràPedroPáramodeGasambVicky
PeñaiPabloDerqui, idespréstotes lesaltres
coses.

S’haparlatmoltqueFocusvolpotenci-
ar lasevaàreademusicals....
Sensdubte.ABarcelonaelsdosúnicsteatres
que funcionen bé per a aquest gènere són el
Tívoli i el Coliseum, que ofereixen sobretot
produccionsexternes.Nosaltrescreiemque
hi ha marge per créixer amb musicals pro-
duïts aCatalunya.

Incorporaran en aquest sentit cap tea-
tre nou, com podria ser l’Apolo, actual-
mentenesperade destí?
Això està fora del panorama en aquest mo-
ment.

Desd’unpuntdevistaculturalgeneral,
en quina situació ens ha situat el que ha
passataquestsmesos?

Enelterrenypositiu, laculturahadonatuna
granlliçódesolidaritat iunmanifestdelque
haderepresentar laculturaenunpaísavan-
çat. Contra les falòrnies, la incoherència i la
crispació, els creadors i la indústria cultural
han estat el refugi de la serenitat, i han ofert
desinteressadament als seus conciutadans
el seu bémés gran: el seu talent i creacions.
Però, d’altra banda, per a nosaltres això ha
implicatunterribleparèntesi ivolemqueno
ens condicioni el futur. En aquest sentit
m’agrada més el terme que ha fet servir el
govern català: represa, recuperació, conti-
nuació, més que no pas que el de nova nor-
malitat, queemsemblahorrible.

Iaquestarepresa, enel terrenyteatral,
ambquinscriterises farà?
Tot el sector s’hadeposardret i començar a
caminar amb l’ajuda del públic, que tenim
assegurada. I despréspreparar-nosper cór-

rer, perquècal recuperar el territori perdut,
trencar amb el pessimisme i apuntar a nous
horitzons, amplis i lluminosos.

Quinesmesures prendran per a la reo-
berturaal setembre?
Demoment tenim la normativa general del
Govern; ara cal veure com s’adapten a cada
sector perquè hi hagi totes les garanties sa-
nitàries ipermetinunaactivitatviable.

Concretant, com anirem els especta-
dors al teatrequanesreprenguin les fun-
cions?
Els nostres representants ho discuteixen, a
Catalunya a través de l’Adetca i a Espanya a
travésdelaFaesteda. Volemquetottinguila
màximanormalitat inaturalitat iquesiguiel
públicquimarquielritmedelarecuperació.

Pertant?
Unahipòtesiplausibleseria lavendagrupal,
és a dir, deixar una butaca buida per a cada

grup de venda, sigui una persona sola, una
parella o un grup familiar. Això permetria
arribaraunaocupacióviable.

Comvalora l’actitudde les institucions
públiquespelque faa laculturaenaques-
tasituació?Hihamoltesqueixesrespecte
alafaltaderapidesaideconcreciódelssu-
ports.
Depromeses en tenim infinites. Els polítics
s’hanesgotat enunacursade titularsqueno
es corresponen amb la realitat constatable
ni amb els requeriments d’urgència i plans
de xoc que exigeix la situació. És cert que la
interlocucióalmàximnivell de lesdiferents
administracions amb els representants del
sector ha estat constant, comprensiva i vo-
luntariosaenlarecercaderecursos, iqueels
gestors i tècnics públics s’han abocat a esti-
rar els recursos ordinaris, però la realitat és
que avui dia, cent dies després, el sector en-
caranoharebutniunsoleuroextraordinari
decapadministració.

I laGeneralitat?
Que, després de les reivindicacions d’Actua
Cultura, s’hagi aprovat al Parlament una
proposta oportunista de l’oposició que exi-
geix un 2% del pressupost per a la cultura,
ambelvot encontradelspartitsdelGovern,
incloent-hi la consellera de Cultura, és una
paradoxa incomprensible que només acon-
segueix ofendre els formem part d’aquest
sector.

I l’Ajuntamentbarceloní?
L’Ajuntament de la ciutat històricament té
el percentatge més important de totes les
administracions dedicat a cultura. La regi-
doria de Cultura ha augmentat el pressu-
post, fonamentalmentpera laculturadeba-
se, però els recursos extraordinaris no arri-
ben a la indústria cultural, que és clauper al
ressorgimentdel sector i de la ciutatdeBar-
celona. Parlar d’empreses ambaquest ajun-
tamentnoésfàcil.Mentrestant laSalaMun-
tanercontinuatancada; tancaelteatreCapi-
tol; elBartsperdunamésquenotablegestió
privada i deixa l’activitat teatral; l’Antic va
pel camí de la desaparició, i el teatre Apolo,
dequèparlàvem, continua inactiu.

Barcelona necessita una bona empen-
ta?
La ciutat havia entrat en un panorama gris,
jo diria d’una certa tristesa, abansde la pan-
dèmia,iaixòcalremuntar-ho.Davantlaten-
dència al provincianisme i a la introspecció,
és bàsic oposar cosmopolitisme i sentitme-
tropolità. Igual com la pandèmia ha donat
cartablancaperquèesposessinenmarxadi-
verses iniciatives de sostenibilitat i medi
ambient, ara cal pensar a recuperar la vida
econòmica i cultural, en la sevamàxima ex-
pressió possible. Hi havia una època que
Barcelonaaspiravaal lideratgecultural, i ai-
xòcal rescatar-hopromovent, cuidant i sos-
tenint una interlocució internacional cultu-
raldeprimernivell.

I tot això, ambquins elements s’hauria
d’aconseguir,aparerseu?
La col·laboració sector públic-sector privat
haconstituïtunmotorfonamentaleneldes-
envolupament de Barcelona i especialment
enlasevapuixançacultural.Avuique,per la
críticasituació,seriamésnecessàriaaquesta
coparticipació, es noten reticències d’un
Ajuntament que no aclareix els seus dubtes
sobre les intencions, possibilitats i capaci-
tats de les empreses. Nosaltres aplaudim i
oferim lanostra col·laboració en els esdeve-
nimentspúblics, algunsd’èxitprovatcomla
Biennal del Pensament. Però exigim la ma-
teixaconsideracióperalsprojectesprivats, i
tot el suport públic per als que, objectiva-
ment, aporten valor afegit a la ciutat i obren
possibilitats als seusciutadans.

Se’lveumolest...
Calunamiradaàmplia i generosaque inter-
pel·li el talent per recuperar una Barcelona
cultural que ens enorgulleixi. I el talent són
els creadors, però també les empreses soci-
alment responsables, les institucions i la so-
cietatcivil.L’Ajuntamenttéunaoportunitat
única per coordinar i impulsar aquesta vo-
luntat de recuperació que no pot desaprofi-
tar.Nohade contemplar inalterable que els
quivolemqueBarcelonaocupiunlloccultu-
ral mundial perdem energies en una lluita
erma per desbordar el dic burocràtic o els
prejudicis ideològics.c

CÉSAR RANGEL

DanielMartínez, president de Focus, en una terrassa de l’edifici del grup la setmana passada

“Barcelona ha de tornar
a liderar la cultura”

Daniel Martínez de Obregón, president del Grup Focus

ENTREVISTA

EXEMPLE

“Durant la pandèmia
la cultura ha donat una gran
lliçó de solidaritat”

PETICIÓ A L’AJUNTAMENT

“No podemperdre energia
contra dics burocràtics i
prejudicis ideològics”
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SERGIO VILA-SANJUÁN
Barcelona

Daniel Martínez de Obregón es
presidente del Grup Focus,
primer grupo de producción
teatral catalán, que fundó con
su esposa Amparo Martínez y

conJordiGonzález en 1986.Ha sido además
presidente de Adetca (Associació d’Empre-
sesdeTeatredeCatalunya)ydeFaeteda(Fe-
deración Estatal de asociaciones de empre-
sas de Teatro y Danza), así como secretario
delCercledeCultura,loquehacedeélunode
lospersonajesmás influyentesdelpanorama
cultural barcelonés. En esta entrevista abor-
damos la situación de Focus, delmundo tea-
tral yde laciudad tras lapandemia.

Ustedesformanunaempresaimportan-
te de producción teatral y de eventos, que
da trabajo a casi 400personas, cuenta con
cinco teatros en Barcelona yMadrid (Ro-
mea, Villarroel, Condal, Goya y Latina) y
programa anualmente decenas de espec-
táculos. ¿Qué ha representado la pande-
miaparaFocus?
El 13demarzonoscambió lavida.Laempre-
sa se quedó sin actividad. Con todas las divi-
siones a cero, sin ingresos, devolviendo
630.000 euros de venta anticipada y viendo
desvanecerse las recaudaciones previstas
hasta final de temporada, estimadas en 3mi-
llones de euros. Se generó una situación de
ciertopánico.

¿Cómo afrontaron esa situación de
pánico?
Nosmarcamosundobleobjetivo: la supervi-
vencia de la empresa y el mantenimiento
de los puestos de trabajo. Así que hemos
utilizado las dos únicas herramientas que,
hasta ahora, se han puesto a nuestro alcance
por parte de la Administración; los ERTE,
que aplicamos a todos los miembros del
grupo en las diferentes modalidades, y
los créditos que nos han dotado de la liqui-
dez necesaria para hacer frente a la forzada
inactividad. Ésta es una empresa sólida
económicamente, podemos garantizar la

supervivencia,perocongrandes sacrificios.
Eneste tiempohanmantenidounapar-

te testimonial de su oferta en nuevos for-
matos…
Hemosestadoenrelaciónpermanenteconel
público,medianteoferta gratuitadeproduc-
ción audiovisual, noticias, juegos, anecdota-
riodeartistas, interaccionesdiversas…

¿Qué ha ocurrido con los espectáculos
queteníanenescena,yconlosqueestaban
programados?
Éxitos en cartelera, producciones y espectá-
culos: todo suspendido. Una catástrofe para
artistas,productorasyteatros.Deloprevisto,
La gavina de Rigola, Golfus de Roma de An-
glès,Puertas abiertasdeFolk,Asesinato en el
OrientExpressdeMorales,Lacasadelosespí-
ritus de Portaceli; todos tendrán nuevas fe-
chas en la próxima temporada. Cobertura y
Escape Room continuarán en Romea y Con-

dal, respectivamente. Luego vendrá Pedro
Páramo deGas conVicky Peña y PabloDer-
qui, ydespués todo lodemás.

SehahabladomuchodequeFocusquie-
repotenciarsuáreademusicales….
Sin ninguna duda. EnBarcelona los dos úni-
cos teatros que funcionan bien para este gé-
nero son el Tivoli y el Coliseum, que ofrecen
sobre todo producciones externas.Nosotros
creemos que hay margen para crecer con
musicalesproducidosenCatalunya.

¿Incorporarán en este sentido algún
teatronuevo,comopodríaserelApolo,ac-
tualmenteenesperadedestino?
Esoestá fueradelpanoramaahora.

Desde un punto de vista cultural gene-
ral, ¿en qué situación nos ha colocado lo
ocurridoestosmeses?
Enelterrenodelopositivo,laculturahadado
una gran lección de solidaridad y un mani-

fiestodeloquelaculturadeberepresentaren
unpaísavanzado.Contralosbulos,laincohe-
rencia y la crispación, los creadores y la in-
dustriaculturalhansidoel refugiode lasere-
nidad, ofreciendo desinteresadamente a sus
conciudadanos elmayorde susbienes: su ta-
lento y creaciones. Pero, por otro lado, para
nosotrosestohaimplicadounterribleparén-
tesisyqueremosquenonoscondicioneel fu-
turo.Enestesentidomegustamáseltérmino
que ha utilizado el Gobierno catalán, “repre-
sa”, recuperación, continuación, que el de
“nuevanormalidad”,quemeparecehorrible.

Y esta “represa”, en el terreno teatral,
¿conquécriteriosvaahacerse?
Todoel sector se tienequeponerdepie, pal-
parse las vestiduras y ponerse a andar con la
ayudadelpúblico,que tenemosasegurada.Y
luego prepararnos para correr, porque hay
que recuperar el territorio perdido, romper

con el pesimismo y apuntar a nuevos hori-
zontes, ampliosy luminosos.

¿Qué medidas van a tomar para la rea-
perturaenseptiembre?
Demomento contamos con la normativa ge-
neral del Govern, ahora hay ver cómo se
adaptan a cada sector para que se den todas
lasgarantíassanitariasypermitanunaactivi-
dadviable.

Concretando, ¿cómo iremos al teatro
cuandosereanudenlas funciones?
Nuestros representantes lo están discutien-
do, en Catalunya a través de Adetca y en Es-
paña a través de Faesteda. Buscamos que to-
do tenga la máxima normalidad y naturali-
dad y que sea el público el que marque el
ritmode la recuperación

¿Portanto?
Unahipótesis plausible sería la venta grupal,
esdecir, dejarunabutacavacíaporcadagru-

podeventa, seaunapersona sola, unapareja
o un grupo familiar. Esto permitiría llegar a
unaocupaciónviable.

¿Cómo valora la actitud de las institu-
ciones respecto a la cultura? Haymuchas
quejas respecto a la falta de rapidez y de
concrecióndesusapoyos.
Promesas tenemos infinitas. Los políticos se
han desfondado en una carrera de titulares
quenosecorrespondenconlarealidadcons-
tatableniconlosrequerimientosdeurgencia
y planes de choqueque la situación exige. Es
cierto que la interlocución al máximo nivel
de las distintas administraciones con los re-
presentantes del sector ha sido constante,
comprensiva y voluntariosa en la búsqueda
de recursos, y que los gestores y técnicos pú-
blicos se han volcado en estirar los recursos
ordinarios, pero la realidad es que, a día de
hoy,ciendíasdespués,el sectoraúnnohare-
cibidoni un solo euro extraordinario denin-
gunaadministración.

¿YlaGeneralitat?
Que, después de las reivindicaciones de Ac-
túa Cultura, se haya aprobado en el Parla-
ment unapropuesta oportunista de la oposi-
ción que exige el 2%del presupuesto para la
cultura, con el voto en contra de los partidos
delGovern, incluidalaconselleradeCultura,
es una paradoja incomprensible que solo lo-
graagraviaracuantos formamospartedees-
te sector.

¿YelAyuntamientobarcelonés?
El Ayuntamiento, históricamente, tiene el
mayorporcentajedetodaslasadministracio-
nesdedicadoa cultura. La concejalía deCul-
tura ha aumentado el presupuesto, funda-
mentalmenteparalaculturadebase,perolos
recursos extraordinariosnoalcanzana la in-
dustria cultural, que es clave para el resurgi-
mientodelsectorydelaciudaddeBarcelona.
Hablar de empresas con este Ayuntamiento
no es fácil.Mientras tanto, laMuntaner con-
tinúa cerrada, cierra elCapitol, el Barts pier-
deunamásquenotablegestiónprivadaydeja
laactividadteatral,elAnticseasomaalades-
aparición y el Apolo, del que hablábamos,
continua inactivo.

¿Barcelonanecesitaunbuenempujón?
La ciudad había entrado en un panorama
gris, yodiríadeunacierta tristeza,antesde la
pandemia,yesohayqueremontarlo.Frentea
la tendencia al aldeanismo y a la introspec-
ción,esbásicooponercosmopolitismoysen-
tidometropolitano.Al igualque lapandemia
hadadocarta blancapara que sepusieran en
marcha iniciativas de sostenibilidad ymedio
ambiente,ahorahayquepensarenrecuperar
la vida económica y cultural, en su máxima
expresión posible. Hubo un tiempo en que
Barcelonaaspirabaal liderazgoculturalyeso
hayquerescatarlo,promoviendo,cuidandoy
sosteniendouna interlocución internacional
culturaldeprimernivel.

Ytodoeso, ¿conquéelementosdebería,
ensuopinión,hacerse?
La colaboración público-privada ha consti-
tuidounmotor fundamental en el desarrollo
deBarcelonaydeformaespecialensupujan-
za cultural. Hoy que, por la crítica situación,
más necesaria sería esa coparticipación, se
notan reticencias por parte de un Ayunta-
mientoquenodespejasusdudassobrelas in-
tenciones, posibilidadesycapacidadesde las
empresas.Nosotrosaplaudimosyofrecemos
nuestra colaboración en los eventos públi-
cos, algunosdeéxitoprobadocomo laBienal
del Pensamiento. Pero exigimos la misma
consideración para los proyectos privados, y
todoelsoportepúblicoparaaquellosque,ob-
jetivamente, aportan valor añadido a la ciu-
dadyabrenposibilidadesasusciudadanos.

Se levemolesto…
Es necesaria una mirada amplia y generosa
que interpele al talento para recuperar una
Barcelonaculturalquenosenorgullezca.Yel
talento son los creadores, pero también las
empresas socialmente responsables, las ins-
titucionesy lasociedadcivil.ElAyuntamien-
to tiene una oportunidad única para coordi-
nareimpulsarestavoluntadderecuperación
quenopuededesaprovechar.Nodebeasistir
inalterable a quequienes deseamosqueBar-
celona ocupe un lugar culturalmundial per-
damos energías en una lucha baldía por des-
bordar el dique burocrático o los prejuicios
ideológicos.c

CÉSAR RANGEL

DanielMartínez, presidente de Focus, fotografiado en una terraza del edificio del grupo la semana pasada

“Barcelona debe volver
a liderar culturalmente”

Daniel Martínez de Obregón, presidente del Grup Focus

ENTREVISTA

EJEMPLO

“Durante la pandemia, la
cultura ha dado una gran
lección de solidaridad”

PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO

“No podemos perder energía
contra diques burocráticos y
prejuicios ideológicos”
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Nova normalitat? Què és
això de la nova normali-
tat? A Isabel Vidal –gerent
del grup Focus i, des del fe-
brer del 2019, presidenta
d’ADETCA, l’Associació
d’Empreses de Teatre de
Catalunya– l’esgarrifen
aquests nous conceptes que
s’estan colant en la nostra
vida diària. Com a mínim
pel que fa als escenaris, el
que cal –adoptant, evident-
ment, totes les mesures de
seguretat que calgui– és,
senzillament, tornar a la
normalitat, a “allò que ens
agrada. El teatre, o és teatre

en viu i amb un contacte so-
cial amb l’espectador, o no és
teatre”. I, com explica Vidal,
certament aquest retorn ara
mateix es veu amb una pers-
pectivamolt més optimista
que quan ADETCA va publi-
car un contundent, preocu-
pat i preocupant comunicat
oficial fa un parell de mesos:
tota una eternitat, en aquests
temps, en els quals saltar de
fase et canvia la vida!

Amb el 75% en el punt de mira
Parlant de fases; com diu
Vidal, és surrealista que
un cop arribada la fase 3 els
espais de culte puguin aco-
llir el 75% del feligresos i,

per contra, els espais escè-
nics encara puguin estar
sotmesos a restriccions
d’aforament que impedei-
xen ocupar la meitat de les
localitats disponibles. Ja que
hi som, qui ho diu que les
sales escèniques no tenen,
també, quelcom de temples
de la cultura? Com saben
molt bé a ADETCA –una as-
sociació que acullmés del
90% de les nostres empreses
d’iniciativa privada dedica-
des a l’activitat escènica–,
és econòmicament inviable
tornar a aixecar el teló si es
parla d’aforaments inferiors
a aquest 75% que ara sem-
bla ja una perspectiva ben

factible a l’horitzó més pro-
per. Vidal es mostra molt or-
gullosa del “nivell d’unió es-
pectacular” amb el qual han
respost la totalitat dels socis
d’ADETCA, malgrat una di-
versitat que “sempre és més
estimulant per gestionar que
no pas l’homogeneïtat”.
Cosa que no treu que les

condicions específiques d’al-
gun d’aquests socis li per-
meti fer abans un pas en-
davant: és el cas de la Sala
Beckett, que el dia 1 de juliol
reprèn les representacions
de La morta amb un terç de
l’aforament: les entrades ja
s’han començat a exhaurir!
Això de tenir la Beckett en

RAMON OLIVER

Així de buida i ansiosa per rebre

espectadors es troba la platea del

Teatre Romea. L’edifici també acull

les dependències de l’associació

ADETCA, presidida per Isabel Vidal.

AMB EL FESTIVAL GREC COM A PREÀMBUL, EL SECTOR TEATRAL ES PREPARA PER A UN RETORN QUE,

TOT I QUE ENCARA ESTÀ FARCIT D’INCÒGNITES, COMENÇA A VEURE UN FUTUR ESPERANÇADOR

Aixecar el teló amb prudència
però també amb determinació

funcionament i creant ganes
de més teatre també és un
motiu d’orgull per a la direc-
tora d’ADETCA.

Millor no aprendre’n
Explica Vidal que, abans que
esclatés la crisi, el sector es-
tava en unmoment fantàstic,
tant en el terreny artístic com
pel que fa a l’alta assistèn-
cia del públic a les sales. Ara
viu instal·lat en la incertesa.
Però, tal com ho veu ella, i per
a sort del públic, “nosaltres
no n’aprenem; tot ens passa
molt ràpid” quan l’especta-
dor respon. Cal no oblidar les
mancances que la crisi ha
deixat al descobert, com ara
la precarietat que pateixen
els creadors. Però també cal
seguir apostant per l’excel-
lència quan (i Grec a banda)
comencem a recuperar la nor-
malitat escènica –la de sem-
pre– cap a la tardor.

g
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Nova normalitat? Què és
això de la nova normali-
tat? A Isabel Vidal –gerent
del grup Focus i, des del fe-
brer del 2019, presidenta
d’ADETCA, l’Associació
d’Empreses de Teatre de
Catalunya– l’esgarrifen
aquests nous conceptes que
s’estan colant en la nostra
vida diària. Com a mínim
pel que fa als escenaris, el
que cal –adoptant, evident-
ment, totes les mesures de
seguretat que calgui– és,
senzillament, tornar a la
normalitat, a “allò que ens
agrada. El teatre, o és teatre

en viu i amb un contacte so-
cial amb l’espectador, o no és
teatre”. I, com explica Vidal,
certament aquest retorn ara
mateix es veu amb una pers-
pectivamolt més optimista
que quan ADETCA va publi-
car un contundent, preocu-
pat i preocupant comunicat
oficial fa un parell de mesos:
tota una eternitat, en aquests
temps, en els quals saltar de
fase et canvia la vida!

Amb el 75% en el punt de mira
Parlant de fases; com diu
Vidal, és surrealista que
un cop arribada la fase 3 els
espais de culte puguin aco-
llir el 75% del feligresos i,

per contra, els espais escè-
nics encara puguin estar
sotmesos a restriccions
d’aforament que impedei-
xen ocupar la meitat de les
localitats disponibles. Ja que
hi som, qui ho diu que les
sales escèniques no tenen,
també, quelcom de temples
de la cultura? Com saben
molt bé a ADETCA –una as-
sociació que acullmés del
90% de les nostres empreses
d’iniciativa privada dedica-
des a l’activitat escènica–,
és econòmicament inviable
tornar a aixecar el teló si es
parla d’aforaments inferiors
a aquest 75% que ara sem-
bla ja una perspectiva ben

factible a l’horitzó més pro-
per. Vidal es mostra molt or-
gullosa del “nivell d’unió es-
pectacular” amb el qual han
respost la totalitat dels socis
d’ADETCA, malgrat una di-
versitat que “sempre és més
estimulant per gestionar que
no pas l’homogeneïtat”.
Cosa que no treu que les

condicions específiques d’al-
gun d’aquests socis li per-
meti fer abans un pas en-
davant: és el cas de la Sala
Beckett, que el dia 1 de juliol
reprèn les representacions
de La morta amb un terç de
l’aforament: les entrades ja
s’han començat a exhaurir!
Això de tenir la Beckett en

RAMON OLIVER

Així de buida i ansiosa per rebre

espectadors es troba la platea del

Teatre Romea. L’edifici també acull

les dependències de l’associació

ADETCA, presidida per Isabel Vidal.

AMB EL FESTIVAL GREC COM A PREÀMBUL, EL SECTOR TEATRAL ES PREPARA PER A UN RETORN QUE,

TOT I QUE ENCARA ESTÀ FARCIT D’INCÒGNITES, COMENÇA A VEURE UN FUTUR ESPERANÇADOR

Aixecar el teló amb prudència
però també amb determinació

funcionament i creant ganes
de més teatre també és un
motiu d’orgull per a la direc-
tora d’ADETCA.

Millor no aprendre’n
Explica Vidal que, abans que
esclatés la crisi, el sector es-
tava en unmoment fantàstic,
tant en el terreny artístic com
pel que fa a l’alta assistèn-
cia del públic a les sales. Ara
viu instal·lat en la incertesa.
Però, tal com ho veu ella, i per
a sort del públic, “nosaltres
no n’aprenem; tot ens passa
molt ràpid” quan l’especta-
dor respon. Cal no oblidar les
mancances que la crisi ha
deixat al descobert, com ara
la precarietat que pateixen
els creadors. Però també cal
seguir apostant per l’excel-
lència quan (i Grec a banda)
comencem a recuperar la nor-
malitat escènica –la de sem-
pre– cap a la tardor.

g
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Escena

La actriz Mercè Arànega abre el ciclo hoy con la producción 
‘Els Gossos’. FOTO: FOTO: WWW.TRESC.CAT

EFE  

BARCELONA 

TeatreZoom arranca hoy 
con la actriz Mercè Aranega. 
El certamen ha programado 
20 sesiones hasta 
diciembre 

Recomana, Adetca y el Club de 
Cultura TRESC han impulsado 
TeatreZoom, un ciclo de video-
conferencias entre audiencia, 
artistas y miembros de la crítica 
teatral en una iniciativa que 
busca mantener el apoyo del 
público hasta que los teatros 
reabran con normalidad. 

La iniciativa es fruto de la co-
laboración entre Recomana, 
Asociación para la Promoción 
de las Artes Escénicas, la Asocia-
ción de Empresarios Teatrales 
de Catalunya (Adetca) y el Club 
de Cultura TRESC y ha progra-
mado más de 20 sesiones con 
artistas emergentes y consagra-
dos entre junio y diciembre de
este año. 

Cada sesión será de pago y 
dará derecho a una reducción 
del 20 % de la entrada para el 
espectáculo que se promociones 
en esa sesión, tendrá una dura-
ción de entre 45 y 50 minutos y 
se limitará a 50 personas para 
garantizar la capacidad de con-
versar entre los participantes. 

El proyecto TeatreZoom une a 
diferentes agentes de las artes 
escénicas «como reacción a la 

paralización de los teatros y a la 
incertidumbre de las programa-
ciones». 

La actriz Mercè Arànega abri-
rá el ciclo hoy, una lista que 
completan artistas como Joel 
Joan y Héctor Claramunt (2 de 
julio), Clara Segura y Bruno Oro 
(9 de julio), Assumpta Serna 
(16 de julio), Joan Pera (23 de 
julio) o Llàtzer Garcia (10 de 
septiembre). 

También Jordi Prat i Coll (1 
de octubre), Denise Duncan (15 
de octubre), Sol Picó (22 de oc-
tubre), Clara Peya (29 de octu-
bre), Mario Gas (5 de noviem-
bre) o Mar Gómez (19 de no-
viembre) entre otros. 

El objetivo de TeatreZoom es 
que haya una sesión cada jueves 
a las 18 horas, excepto durante 
el mes de agosto, con la posibi-
lidad de convocar sesiones ex-
tra, gratuitas y sin límite de afo-
ro, para «dar a conocer nuevas 
compañías o propuestas puntua-
les que decidan teatros o festi-
vales, tanto públicos como pri-
vados». 

Las inscripciones a las sesio-
nes costarán 5 euros y se podrán 
adquirir a través de la web del 
Club de Cultura TRESC. Ade-
más, Recomana «ha transforma-
do sus programas de postfun-
ción Travessia Recomana en 
Barcelona para poder ampliar el 
radio geográfico, con el apoyo 
de Adetca y teatros municipales 
como el Teatro Auditorio de 
Granollers».

Nace un ciclo de 

videoconferencias 

sobre teatro 

Redes
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Els efectes del coronavirus

l món de l’art és molt agosa-
rat. Perquè s’atreveix a
atemptar contra la racionali-
tat humana. I perquè es mou

en les emocions i repta les pors de
l’homínid animal. En aquests mesos
de tancament d’espais d’arts en viu,
s’ha convertit en un rosari de mani-
festos de protesta, de reclamació a
les administracions; i també de re-
clamar la necessitat de proposta,
d’alliberar-se dels tancaments, en-
cara que sigui amb morrió. Jaume
Bernadet va advertir divendres a la
plaça Can Felipa de Barcelona, du-
rant la presentació del manifest de
les arts del carrer (que ja han supe-
rat el miler d’adhesions d’artistes,
companyies i entitats), que segons
Eugeni Nadal, l’alcalde de Tàrrega
–que va impulsar aquest festival el
1981 amb Comediants–, “al Medi-
terrani el carrer és la segona resi-
dència”. Efectivament, tots gaudim
d’aquesta segona residència,
d’aquest lloc de trobada. En realitat,
és l’espai de contactar amb l’altre,
l’essència de les arts en viu.

La setmana passada el Tablao
Flamenco Cordobés i el Tablao de
Carmen (tots dos, a Barcelona) van
reivindicar al Ministeri de Cultura el
valor del flamenc i necessitats ur-
gents per a la seva viabilitat. És no-
més un exemple. Com el col·lectiu
de narradors orals (sense bibliote-
ques ni centres cívics s’han quedat
sense activitat). També els tècnics
van aixecar denúncia perquè se sen-
tien exclosos del decret de la inter-
mitència. Els documents més con-
sensuats van ser els que signaven,
també a escala estatal, Adetca (As-
sociació d’Empresaris de Teatre de

E

Catalunya) i AADPC (Associació
d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya) i la TTP (Associació
de Teatre per a Tots els Públics) jun-
tament amb entitats de la dansa, el
circ i les arts del carrer. Aquelles 52
mesures per afrontar la crisi van
ser una efectiva carta de navegació
en els primers dies de tempesta. El
Col·lectiu (amb seu a La Virgueria)
i, posteriorment, un grup d’artistes,

que no se sentien representats per
(o desconeixien) les demandes de
les 52 mesures (que sovint els inclo-
ïen, tot i que consideraven que eren
insuficients amb relació a la preca-
rietat de la línia més emergent). A
escala estatal, els escenògrafs tam-
bé han reclamat més reconeixe-
ment a Hisenda.

També Adetca i AADPC han
mantingut converses i demandes

directament a la Generalitat de Ca-
talunya (com ara participar en la
taula que acordi els protocols de se-
guretat per als espais culturals tan-
cats). A hores d’ara, el protocol ja es-
tà definit en fase 1 i 2. Però els pro-
ductors volen tenir incidència en el
de la fase 3 (que és amb la qual ja
han acordat obrir teatres amb ga-
ranties d’una mínima rendibilitat).
El Cercle de la Cultura va llançar un
manifest de Més cultura que, a ho-
res d’ara, l’ha externalitzat a tot Eu-
ropa. De fet, el document que va
presentar divendres al migdia un
col·lectiu d’artistes d’arts de carrer
impulsat pel col·lectiu Money for
Free (Premi de la Crítica d’arts de
carrer 2018) incita al fet que “qual-
sevol canvi comença amb una con-
nexió emocional”. Per això, es com-
prometen a generar debat sobre la
socialització a través de la cultura al
carrer, inciten les institucions a
propiciar accions de voluntat trans-
formadora i animen els artistes i els
ciutadans a expressar la creativitat
al carrer.

L’acció es va realitzar a Barcelo-
na, Girona, Lleida, Tarragona i Vic.
A Can Felipa, els silencis dels perso-
natges de Kamchatka i el caminar
pausat i galant de les Girafes de Xir-
riquiteula demostraven la connexió
més profunda entre els ciutadans i
la sorpresa. El joc compartit de
construcció col·lectiva Proyecto X,
de Silere, va esperonar a la partici-
pació els més menuts. Mentrestant,
els cartells lúdics de The frame inci-
taven a intervenir. Van aconseguir
que es cantés: el públic espontani va
triar, improvisadament, La flaca,
de Pau Donés. Preciós homenatge
per al cantant que ha creuat a la re-
sidència definitiva, amb l’escalf anò-
nim de l’esperit del carrer. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

La segona ‘residència’

La presentació

del manifest que

reivindica les arts

del carrer  es va fer

en 24 places d’arreu

del món, divendres.

A Girona, es va

convocar al pont de

Pedra ■ QUIM PUIG

MANIFESTOS · Diversos col·lectius reivindiquen el paper laboral i social de les arts en viu per conviure en comunitat en
plena desescalada ARTS DEL CARRER · Un miler de persones s’adhereixen a la demanda de treure l’actuació al carrer
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09/09/20 Teatro Pavón Kamikaze ensaya un método de ionización del aire contra el virus    /    ABC.es 64 1

09/09/20 Teatro Pavón Kamikaze ensaya un método de ionización del aire contra el virus    /    La Vanguardia 65 1

09/09/20 Superar les incerteses    /    El Punt Avui 66 1

08/09/20 Antonio Díaz, El Mago Pop, i Sílvia Abril presentaran la gala de Catalunya Aixeca el Teló    /    CATACULTURAL 67 1

08/09/20 Els teatres privats de Madrid i de Catalunya defensen els seu protocols davant la covid-19    /    El Món.cat 68 1

08/09/20 Els teatres privats de Madrid i de Catalunya defensen els seu protocols davant la covid-19 com un “model a seguir”    /    La
República

69 1

08/09/20 Els teatres privats de Madrid i de Catalunya  s’uneixen en l’aplicació del programa #TEATRESEGUR    /    Teatralnet 70 1

08/09/20 Després de la catàstrofe, confiança    /    El Punt Avui 71 1

08/09/20 Després de la catàstrofe, confiança    /    El Punt Avui 72 1

08/09/20 #TEATROSEGURO    /    EnPlatea 73 1

07/09/20 Focus: un raig de llum per a la temporada teatral de tardor    /    El Periódico de Catalunya 74 1

05/09/20  La vuitena temporada d’El Maldà aposta per la dramatúrgia contemporània amb les històries de prop.    /    TeatreMusical.
cat

75 1

04/09/20 “Catalunya aixeca el teló” el 22 de septiembre en el Teatro Victoria con la gala “Un món ple de teatres plens”    /    Catalunya
Press Espanol

76 1

04/09/20 "Catalunya Aixeca el teló" el 22 de setembre al Teatre Victòria amb la gala "Un món ple de teatres plens"    /    Catalunya
Press

77 1

04/09/20 El Maldà reobre portes afrontant la vuitena temporada de teatre de prop    /    Teatralnet 78 1

03/09/20 El Mago Pop i Sílvia Abril presentaran la Gala ‘Catalunya Aixeca el Teló’ sota el lema  ‘Un món ple de teatres pens!    /
Teatralnet

79 1

03/09/20 Silvia Abril y El Mago Pop presentarán la gala 'Catalunya Aixeca el Teló'    /    Gente Digital 80 1
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03/09/20 Silvia Abril y El Mago Pop presentarán la gala 'Catalunya Aixeca el Teló'    /    Europa Press 81 1

03/09/20 El Mago Pop i Sílvia Abril presentaran la gala Catalunya Aixeca el Teló el 22 de setembre al Teatre Victòria    /    La
República

82 1

01/09/20 El sector de la cultura es queixa de la limitació del 50% d’aforament de les seves activitats    /    RAC1.cat 83 1

01/09/20 Teatros y auditorios a la mitad del aforo: ¿es la solución?    /    La Vanguardia 84 1

01/09/20 La mitad del aforo no es solución    /    La Vanguardia 85 1

27/08/20 La Sala Fènix presenta la seva nova temporada    /    Catalunya Press 86 1

27/08/20 La Sala Fénix presenta su nueva temporada    /    Catalunya Press Espanol 87 1

27/08/20 La Sala Fènix presenta una temporada basada en feminisme, antiracisme, crítica social i Memòria Historica    /    Teatralnet 88 1

20/08/20 El Versus Glòries aixeca el teló després de gairebé cinc mesos tancat per la pandèmia    /    El Periódico de Catalunya 89 1

20/08/20 El Versus Glòries levanta el telón tras casi cinco meses cerrado por la pandemia    /    elPeriódico.com 90 1

18/08/20 Rechazo total de cines, teatros y salas a la prórroga de las restricciones del Procicat    /    MSN Spain 91 1

18/08/20 Rechazo frontal de Actua Cultura Segura a la prórroga de las restricciones de la Generalitat    /    La Vanguardia 92 1

18/08/20 Rechazo frontal de Actua Cultura Segura a la prórroga de las restricciones de la Generalitat    /    La Vanguardia 93 1

16/08/20 Els teatres de Barcelona poden reobrir però la majoria no ho farà    /    El bloc de notes d'en Toni 94 1

07/08/20 La tardor serà l'última taula de salvació per als teatres    /    Ara Balears 95 1

07/08/20 La tardor serà l'última taula de salvació per als teatres    /    Ara Cat 96 1

04/08/20 El sostre de vidre a la cultura: només un terç dels grans equipaments catalans estan liderats per dones    /    L'Opció 97 1

04/08/20 Només un terç dels grans equipaments culturals catalans estan liderats per dones    /    El Món.cat 98 1

04/08/20 El sostre de vidre a la cultura: només un terç dels grans equipaments catalans estan liderats per dones    /    La República 99 1
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03/08/20 Els teatres de Barcelona poden reobrir però la majoria no ho farà    /    El Periódico de Catalunya 100 1

02/08/20 Los teatros de Barcelona pueden reabrir pero la mayoría no lo hará    /    elPeriódico.com 101 1

24/07/20 Marina Marcos: “Tornar a tancar la cultura ha estat devastador per al sector”    /    Xarxanet 102 1

22/07/20 La lentitud burocràtica ofega la cultura    /    Público 103 1

21/07/20 Festivals d’estiu, concerts i teatre a Barcelona: cancel·lacions, noves dates i reobertures    /    Betevé 104 1

21/07/20 BELLATERRA CULTURA: "La cultura és segura": clam de teatres, festivals i cinemes contra les prohibicions    /
BELLATERRA.CAT

105 1

20/07/20 El sector cultural carrega contra les mesures del Govern i exigeix que rectifiqui    /    Cultura 21 106 1

20/07/20 Les sales de cinema volen una rectificació a la prohibició dobrir.    /    Cope 107 1

20/07/20 Els cinemes, sales de concert i els teatres privats acusen al Govern "d'incoherència"    /    TotMataró.cat 108 1

20/07/20 El sector reivindica la seguridad de la cultura en vivo    /    TimeOut.es 109 1

20/07/20 24/07 L’ANTIC TEATRE AL GREC 20: Mesa redonda, El futuro de las salas de proximidad dentro del tejido cultural de la
ciudad. Moderado por Núria Juanico    /    Antic Teatre – Espai de Creació

110 1

20/07/20 El sector de la cultura acusa al Govern "d'incoherència i incapacitat" per rectificar    /    Lleida.com 111 1

20/07/20 El sector reivindica la seguretat de la cultura en viu    /    Time Out Barcelona 112 1

20/07/20 "La cultura és segura": clam de teatres, festivals i cinemes contra les prohibicions    /    Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

113 1

20/07/20 El sector cultural reivindica la reobertura d'espais    /    Time Out Barcelona 114 1

20/07/20 Els cinemes, sales de concert i els teatres privats demanen al govern que “rectifiqui imediatament”    /    Betevé 115 1

20/07/20 El sector cultural acusa al Govern "d'incoherència i incapacitat" per rectificar    /    Emporda.info 116 1

20/07/20 Els cinemes, sales de concert i els teatres privats acusen al Govern “d’incoherència i incapacitat” per rectificar    /    La
República

117 1
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20/07/20 Els cinemes, sales de concert i els teatres privats carreguen contra el Govern    /    El Món.cat 118 1

18/07/20 ¿Cómo afectan las nuevas restricciones a la cultura?    /    La Vanguardia 119 1

18/07/20 La cultura, un cop més sota pressió    /    El Punt Avui 120 1

17/07/20 El sector teatral es queixa de les noves restriccions pel coronavirus    /    Betevé 121 1

17/07/20 Les empreses de teatre de Catalunya consideren “inacceptable” que se’ls identifiqui com a “espais de contagi”    /    La
República

122 1

17/07/20 ADETCA xifra en 25 M € les pèrdues del sector de les arts escèniques a conseqüència del coronavirus    /    Betevé 123 1

13/07/20 El nuevo Bonus Cultura de Barcelona funciona desde hoy    /    Cine&Tele Online 124 1

13/07/20 Barcelona impulsa medidas de apoyo al sector cultural    /    elPeriódico.com 125 1

13/07/20 El Grec, a tocar    /    Núvol 126 1

12/07/20 Barcelona se vuelca a ayudar el sector cultural de la ciudad    /    La Vanguardia 127 1

10/07/20 La Sala Versus Glòries us convida al ‘Grec de Proximitat’, de de casa    /    Teatralnet 128 1

08/07/20 Barcelona cofinançarà abonaments per incentivar el consum cultural    /    Cultura 21 129 1

08/07/20 Barcelona repartirà 200.000 bons de 10 euros per gastar en cultura    /    El País 130 1

07/07/20 Barcelona llança el ‘Bonus Cultura’ per incentivar el consum i l’activitat econòmica cultural    /    Elcomunista.net 131 1

07/07/20 L’Ajuntament de Barcelona financia part d’un nou Bonus destinat a l’accés a la cultura de la ciutat    /    Teatralnet 132 1

07/07/20 Barcelona lanza 200.000 bonos para potenciar el consumo cultural    /    Metropoliabierta.com 133 1

07/07/20 Impulso a las industrias creativas con el Bonus Cultura    /    Barcelona 134 1

07/07/20 Barcelona repartirà 200.000 bons de 10 euros per gastar en cultura    /    Cat.El País 135 1

07/07/20 Impuls a les indústries creatives amb el Bonus Cultura    /    Barcelona 136 1
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07/07/20 Barcelona estimula el consumo cultural tras la Covid con un bono de descuentos    /    20minutos.es 137 1

07/07/20 Barcelona repartirá 200.000 bonos de 10 euros para gastar en cultura    /    El País 138 1

07/07/20 Bonus Cultura, un nou abonament per fomentar el consum cultural a Barcelona    /    Betevé 139 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 12 a 13 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 140 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, d'11 a 12 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 141 1

06/07/20 00:15:03 El teatre reobre sales després del confinament. Com i quan?    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 142 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 10 a 11 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 143 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 9 a 10 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 144 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 8 a 9 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 145 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 7 a 8 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 146 1

06/07/20 El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 7 h - 06/07/2020    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 147 1

05/07/20 Ja es pot alçar el teló!    /    El Punt Avui 148 1

05/07/20 El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona    /    El bloc de notes d'en Toni 149 1

03/07/20 "El matí de Catalunya Ràdio", en directe des de La Villarroel, celebra que els teatres aixequen el teló i viu la final de la Lliga
Enigmàrius    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

150 1

03/07/20 L'ús de mascaretes als teatres i cinemes serà habitual durant l'estiu i la tardor    /    Ara Balears 151 1

03/07/20 L'ús de mascaretes als teatres i cinemes serà habitual durant l'estiu i la tardor    /    Ara Cat 152 1

03/07/20 En proximidad; donde el teatro late    /    EnPlatea 153 1

29/06/20 Grec en Obert, nous formats i altres espais    /    Núvol 154 1

27/06/20 El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona La Llança    /    El Nacional.cat 155 1
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27/06/20 El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona    /    El Nacional.cat 156 1

26/06/20 Els teatres de proximitat s’uneixen per presentar una nova pàgina web amb el lema “on el teatre batega”    /    Teatralnet 157 1

25/06/20 Nace Teatre Zoom, un encuentro virtual entre artistas teatrales y espectadores    /    elPeriódico.com 158 1

25/06/20 Daniel Martínez de Obregón: “Barcelona debe volver a liderar culturalmente”    /    La Vanguardia 159 1

25/06/20 “Barcelona debe volver a liderar culturalmente”    /    La Vanguardia 160 1

18/06/20 La segona ‘residència’    /    El bloc de notes d'en Toni 161 1

16/06/20 El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada acollidrà divendres 19 de juny "El Comte Arnau"    /    Regio7 162 1

15/06/20 Neix TeatreZoom, un cicle de converses solidàries entre artistes, públic i crítica    /    Cultura 21 163 1

15/06/20 Neix Teatre Zoom, una nova manera d’apropar el públic a la creació    /    Teatralnet 164 1

15/06/20 El Teatre Auditori se suma a la iniciativa de consum solidari TeatreZoom    /    Som Granollers 165 1

15/06/20 El Teatre Auditori se suma a la iniciativa de consum solidari TeatreZoom    /    SomVallès 166 1

15/06/20 TeatreZoom, un cicle de “consum solidari” per ajudar els creadors mentre no obren les sales    /    La República 167 1

15/06/20 La segona ‘residència’    /    El Punt Avui 168 1

15/06/20 La segona ‘residència’    /    El Punt Avui 169 1
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ABC.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3490240

Mié,  9 de sep de 2020 15:33
Audiencia: 1.648.069

VPE: 11.866,09

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Teatro Pavón Kamikaze ensaya un método de ionización del aire contra el
virus

Miércoles,  9 de septiembre de 2020

Se ha demostrado que los teatros son espacios "seguros" y que no hay brotes de COVID en ellos, pero el
Teatro Pavón Kamikaze de Madrid quiere ir más allá y es el primero en el se ensaya un nuevo...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200909/483386339616/teatro-pavon-kamikaze-ensaya-un-metodo-de-ionizacion-del-aire-contra-el-virus.html

Mié,  9 de sep de 2020 13:47
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Teatro Pavón Kamikaze ensaya un método de ionización del aire contra el
virus

Miércoles,  9 de septiembre de 2020

Madrid, 9 sep (EFE).- Se ha demostrado que los teatros son espacios seguros y que no hay brotes de COVID
en ellos, pero el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid quiere ir más allá y es el primero en el...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1846473-superar-les-incerteses.html

Mié,  9 de sep de 2020 02:06
Audiencia: 136.603

VPE: 450,79

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Superar les incerteses

Miércoles,  9 de septiembre de 2020
L’últim cartell de Xavier Albertí al TNC amplia
la mirada femenina i l’atenció al públic jove
amb peces de Clàudia Cedó, La Calòrica,
Ivan Morales i Llàtzer Garcia El ‘Teatre
complet’ de Víctor...

66 / 170



CATACULTURAL
https://www.catacultural.com/antonio-diaz-el-mago-pop-i-silvia-abril-presentaran-la-gala-de-catalunya-aixeca-el-telo/

Mar,  8 de sep de 2020 22:29
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Antonio Díaz, El Mago Pop, i Sílvia Abril presentaran la gala de Catalunya
Aixeca el Teló

Martes,  8 de septiembre de 2020
  22 de setembre de 2020   Teatre Victòria “Un món ple de teatres
plens”  serà el lema de la XIX edició de  Catalunya Aixeca el
Teló , la gala de presentació i inici de la  temporada teatral...
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El Món.cat
https://www.elmon.cat/cultura/teatres-privats-madrid-catalunya-defensen-protocols-davant-covid-19_2135094102.html

Mar,  8 de sep de 2020 17:54
Audiencia: 14.769

VPE: 44,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Els teatres privats de Madrid i de Catalunya defensen els seu protocols davant
la covid-19

Martes,  8 de septiembre de 2020
La patronal d'empreses de teatre de
Catalunya (Adetca) i l'associació de
productors i teatres de Madrid (Aptem)
defensen a través d'un comunicat aquest
dimarts que els teatres i espais d’exhibició...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-teatres-privats-de-madrid-i-de-catalunya-defensen-els-seu-protocols-davant-la-covid-19-com-un-model-a-seguir/

Mar,  8 de sep de 2020 17:29
Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Els teatres privats de Madrid i de Catalunya defensen els seu protocols davant
la covid-19 com un “model a seguir”

Martes,  8 de septiembre de 2020

ACN Barcelona.-La patronal d’empreses de teatre de Catalunya (Adetca) i l’associació de productors i teatres
de Madrid (Aptem) defensen a través d’un comunicat aquest dimarts que els teatres i...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/els-teatres-privats-de-madrid-i-de-catalunya-suneixen-en-laplicacio-del-programa-teatresegur/

Mar,  8 de sep de 2020 13:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Els teatres privats de Madrid i de Catalunya  s’uneixen en l’aplicació del
programa #TEATRESEGUR

Martes,  8 de septiembre de 2020
Hem rebut aquest Comunicat d’ADETCA I
APTEM. APTEM i ADETCA són les
Associacions empresarials que representen
els teatres i productores teatrals de Madrid i
de Catalunya, respectivament. EL TEATRE...
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El Punt Avui
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1845983-despres-de-la-catastrofe-confianca.html?cca=3

Mar,  8 de sep de 2020 02:00
Audiencia: 136.603

VPE: 450,79

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Després de la catàstrofe, confiança

Martes,  8 de septiembre de 2020

Focus programa 25 estrenes aquest curs i reclama que l’aforament pugui superar el 50% Destaquen les
reposicions ‘El pare de la núvia’ i ‘Escape room’, de Joel Joan i Hèctor Claramunt La Villarroel...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1845983-despres-de-la-catastrofe-confianca.html

Mar,  8 de sep de 2020 01:48
Audiencia: 136.603

VPE: 450,79

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Després de la catàstrofe, confiança

Martes,  8 de septiembre de 2020
Focus programa 25 estrenes aquest curs i
reclama que l’aforament pugui superar el
50% Destaquen les reposicions ‘El pare de
la núvia’ i ‘Escape room’, de Joel Joan i Hèctor
Claramunt La Villarroel...
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EnPlatea
http://enplatea.com/?p=28291

Mar,  8 de sep de 2020 00:14
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

#TEATROSEGURO

Martes,  8 de septiembre de 2020

  Circo Críticas En gira Entrevistas Internacional Música Nacional Ópera 08.09.2020 Nacional    Los teatros
privados de Madrid y de Cataluña se unen en la aplicación del programa #TEATROSEGURO ....
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200907/focus-presenta-una-brillant-temporada-8102579?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=portada Lun,  7 de sep de 2020 20:05

Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Focus: un raig de llum per a la temporada teatral de tardor

Lunes,  7 de septiembre de 2020
Entre les estrenes destaca 'Els dies d'ahir',
una obra de Jordi Casanovas sobre la
turbulenta tardor del 2017 a Catalunya La
temporada de Focus arrenca el dia 15, però
Begoña Alberdi, la soprano...
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TeatreMusical.cat
http://teatremusical.cat/%e2%96%bala-vuitena-temporada-del-malda-aposta-per-la-dramaturgia-contemporania-amb-les-histories-de-prop

Sáb,  5 de sep de 2020 23:47
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

 La vuitena temporada d’El Maldà aposta per la dramatúrgia contemporània
amb les històries de prop.

Sábado,  5 de septiembre de 2020
 9 espectacles: 5 estrenes i 4 èxits de la sala.
[embedded content]   Els Pirates Teatre
celebren 7 anys al capdavant de la gestió de
l’emblemàtica sala El Maldà  amb una
programació que es compon...
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Catalunya Press Espanol
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2076942/catalunya-aixeca-telo-22-septiembre-teatro-victoria-gala-mon-ple-teatres-plens

Vie,  4 de sep de 2020 17:35
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

“Catalunya aixeca el teló” el 22 de septiembre en el Teatro Victoria con la gala
“Un món ple de teatres plens”

Viernes,  4 de septiembre de 2020
El mundo del espectáculo en general, y las diversas artes
escénicas en particular, han sido algunos de los sectores más
acusadamente perjudicados por la pandemia y el subsiguiente
confinamiento. Y...
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Catalunya Press
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2076943/catalunya-aixeca-telo-22-setembre-teatre-victria-amb-gala-mon-ple-teatres-plens

Vie,  4 de sep de 2020 17:17
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

"Catalunya Aixeca el teló" el 22 de setembre al Teatre Victòria amb la gala "Un
món ple de teatres plens"

Viernes,  4 de septiembre de 2020
El món de l'espectacle en general, i les diverses arts escèniques
en particular, han estat alguns dels sectors més acusadament
perjudicats per la pandèmia i el subsegüent confinament. I tot i
que...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/el-malda-reobre-portes-afrontant-la-vuitena-temporada-de-teatre-de-prop/

Vie,  4 de sep de 2020 16:52
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Maldà reobre portes afrontant la vuitena temporada de teatre de prop

Viernes,  4 de septiembre de 2020
La vuitena temporada d’ El Maldà aposta per
la dramatúrgia contemporània de casa nostra
seguint amb les històries de prop i en primera
persona. Els Pirates Teatre celebren 7 anys
al capdavant de...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/el-mago-pop-i-silvia-abril-presentaran-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo-sota-el-lema-un-mon-ple-de-teatres-pens/

Jue,  3 de sep de 2020 19:29
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Mago Pop i Sílvia Abril presentaran la Gala ‘Catalunya Aixeca el Teló’ sota el
lema  ‘Un món ple de teatres pens!

Jueves,  3 de septiembre de 2020
ADETCA,  conjuntament amb els  Teatres Públics de Barcelona  i
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya  ( AADPC )
organitzaran la  XIX Edició de   CATALUNYA AIXECA EL TELÓ...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2955122/silvia-abril-y-el-mago-pop-presentaran-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo/

Jue,  3 de sep de 2020 17:09
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Silvia Abril y El Mago Pop presentarán la gala 'Catalunya Aixeca el Teló'

Jueves,  3 de septiembre de 2020

La actriz Silvia Abril y Antonio Díaz, El Mago Pop, serán los presentadores de la gala 'Catalunya Aixeca el
Teló', que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatre Victòria, y con la que la...
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Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-silvia-abril-mago-pop-presentaran-gala-catalunya-aixeca-telo-20200903164957.html

Jue,  3 de sep de 2020 17:00
Audiencia: 294.847

VPE: 3.007,44

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Silvia Abril y El Mago Pop presentarán la gala 'Catalunya Aixeca el Teló'

Jueves,  3 de septiembre de 2020
(EUROPA PRESS) - La actriz Silvia Abril y Antonio Díaz, El
Mago Pop, serán los presentadores de la gala 'Catalunya Aixeca
el Teló', que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatre
Victòria, y...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-mago-pop-i-silvia-abril-presentaran-la-gala-catalunya-aixeca-el-telo-el-22-de-setembre-al-teatre-victoria/

Jue,  3 de sep de 2020 14:22
Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Mago Pop i Sílvia Abril presentaran la gala Catalunya Aixeca el Teló el 22 de
setembre al Teatre Victòria

Jueves,  3 de septiembre de 2020

ACN Barcelona.-Antonio Díaz, El Mago Pop, i Sílvia Abril seran els encarregats de presentar la gala Catalunya
Aixeca el Teló el proper 22 de setembre al Teatre Victòria. El projecte amb el lema...
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RAC1.cat
https://www.rac1.cat/info-rac1/20200901/483267569682/cultura-aforament-covid-limitacio-salut-pandemia-teatres-concerts.html

Mar,  1 de sep de 2020 21:43
Audiencia: 25.843

VPE: 232,59

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sector de la cultura es queixa de la limitació del 50% d’aforament de les
seves activitats

Martes,  1 de septiembre de 2020
Les empreses teatrals demanen que es
puguin deixar una butaca de separació entre
grups familiars i les sales de concert, la
separació del metre i mig El sector de la
cultura es queixa que el...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200901/483250867480/teatros-aforo-coronavirus-adetca.html

Mar,  1 de sep de 2020 06:05
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Teatros y auditorios a la mitad del aforo: ¿es la solución?

Martes,  1 de septiembre de 2020
Mientras en Madrid se puede ocupar el 75%
de las butacas, en teatros de Barcelona sigue
la restricción del 5% Incertidumbre en el
sector de las artes escénicas ante esta
rentrée marcada por la...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20200901/483255197480/la-mitad-del-aforo-no-es-solucion.html

Mar,  1 de sep de 2020 00:56
Audiencia: 1.649.103

VPE: 8.905,15

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

La mitad del aforo no es solución

Martes,  1 de septiembre de 2020

Adetca pide ampliar al 66% el límite de público de las artes escénicas Incertidumbre en el sector de las artes
escénicas ante esta rentrée marcada por la Covid-19, en la que teatros, cines y salas...
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Catalunya Press
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2068929/sala-fnix-presenta-seva-nova-temporada

Jue, 27 de ago de 2020 20:11
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Sala Fènix presenta la seva nova temporada

Jueves, 27 de agosto de 2020
Els periodistes també ens estem acostumant
a teletreballar, fins i tot per assistir a les rodes
de premsa i d'aquesta manera podem rebre
informació directa d'aquelles que ens
interessen. I per...
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Catalunya Press Espanol
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2068927/sala-fenix-presenta-nueva-temporada

Jue, 27 de ago de 2020 19:35
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Sala Fénix presenta su nueva temporada

Jueves, 27 de agosto de 2020
Los periodistas también nos estamos
acostumbrando a teletrabajar, incluso para
asistir a las ruedas de prensa y de este modo
podemos recibir información directa de
aquellas que nos interesan. Y...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/133406-2/

Jue, 27 de ago de 2020 18:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Sala Fènix presenta una temporada basada en feminisme, antiracisme,
crítica social i Memòria Historica

Jueves, 27 de agosto de 2020
Aquest dijous 27 d’agost s’ha presentat la
temporada 20/21 de la Sala Fènix a través de
ZOOM, amb la presència virtual dels directors
de la Sala Fènix, Isabella Pintani i Felipe
Cabezas...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200820/el-versus-glories-aixeca-el-telo-despres-de-cinc-mesos-llargs-8082214?utm_source=rss-
noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada Jue, 20 de ago de 2020 20:22

Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Versus Glòries aixeca el teló després de gairebé cinc mesos tancat per la
pandèmia

Jueves, 20 de agosto de 2020
«Hi ha ganes de veure teatre», afirma Jofre
Blesa, codirector de la sala, que acaba de
reobrir amb la comèdia 'Gustafsson R60' El
teatre compleix amb totes les mesures del
Procicat: ocupa només la...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200820/el-versus-glories-levanta-el-telon-tras-largos-cinco-meses-8082214

Jue, 20 de ago de 2020 17:36
Audiencia: 477.906

VPE: 2.580,69

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Versus Glòries levanta el telón tras casi cinco meses cerrado por la
pandemia

Jueves, 20 de agosto de 2020

HAY GANAS DE VER TEATRO , AFIRMA JOFRE BLESA, CODIRECTOR DE LA SALA, QUE ACABA DE
REABRIR CON LA COMEDIA GUSTAFSSON R60 EL TEATRO CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS DEL
PROCICAT: OCUPA SOLO LA MITAD DE...
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MSN Spain
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/rechazo-total-de-cines-teatros-y-salas-a-la-pr%C3%B3rroga-de-las-restricciones-del-procicat/ar-BB186Ek3?li=
BBplW3c&srcref=rss Mar, 18 de ago de 2020 18:27

Audiencia: 34.460.252

VPE: 374.927,52

Tipología: online

Ranking: 8

Página: 1

Rechazo total de cines, teatros y salas a la prórroga de las restricciones del
Procicat

Martes, 18 de agosto de 2020

La plataforma Actua Cultura Segura acaba de manifestar su más abierta oposición a la prórroga de las
restricciones a las actividades culturales dictaminadas por el Procicat. La mencionada...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/musica/20200818/482902344257/actua-cultura-segura-rechazo-prorroga-generalitat-aforo-coronavirus.html?facet=amp

Mar, 18 de ago de 2020 16:15
Audiencia: 1.778.324

VPE: 9.602,94

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Rechazo frontal de Actua Cultura Segura a la prórroga de las restricciones de
la Generalitat

Martes, 18 de agosto de 2020

La plataforma considera que la reducción del aforo al 50 por ciento no es la solución, y que el Procicat “sigue
ahogando” la cultura La plataforma Actua Cultura Segura acaba de manifestar su más...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/musica/20200818/482902344257/actua-cultura-segura-rechazo-prorroga-generalitat-aforo-coronavirus.html

Mar, 18 de ago de 2020 16:10
Audiencia: 1.778.324

VPE: 9.602,94

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Rechazo frontal de Actua Cultura Segura a la prórroga de las restricciones de
la Generalitat

Martes, 18 de agosto de 2020
La plataforma considera que la reducción del
aforo al 5 por ciento no es la solución, y que
el Procicat “sigue ahogando” la cultura La
plataforma Actua Cultura Segura acaba de
manifestar su más...
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/08/els-teatres-de-barcelona-poden-reobrir.html

Dom, 16 de ago de 2020
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Els teatres de Barcelona poden reobrir però la majoria no ho farà

Domingo, 16 de agosto de 2020
El sector veu inviable obrir amb el 50% de
l'aforament i en ple agost, com permet el
GovernEls teatres de Barcelona poden
reobrir però la majoria no ho faràDimecres
passat, el Tribunal Superior de...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/tardor-teatres-aforament-estrenes-setembre-mesures-protocol-coronavirus-covid-19_0_2502949754.html

Vie,  7 de ago de 2020 14:21
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La tardor serà l'última taula de salvació per als teatres

Viernes,  7 de agosto de 2020
Les sales privades no descarten obrir amb el
66% de l'aforament a partir del setembre
Totes les mirades estan posades al setembre.
Els teatres d'arreu de Catalunya tenen
l'esperança que el...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/tardor-teatres-aforament-estrenes-setembre-mesures-protocol-coronavirus-covid-19_0_2502949754.html

Vie,  7 de ago de 2020 14:17
Audiencia: 45.450

VPE: 218,16

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La tardor serà l'última taula de salvació per als teatres

Viernes,  7 de agosto de 2020
Totes les mirades estan posades al setembre.
Els teatres d'arreu de Catalunya tenen
l'esperança que el coronavirus estigui
controlat a la tardor i, així, poder reobrir amb
una certa normalitat. La...
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L'Opció
https://www.lopcio.cat/noticia/121225/el-sostre-de-vidre-a-la-cultura-nomes-un-terc-dels-grans-equipaments-catalans-estan-lidera

Mar,  4 de ago de 2020 09:54
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El sostre de vidre a la cultura: només un terç dels grans equipaments catalans
estan liderats per dones

Martes,  4 de agosto de 2020

"El meu currículum no ha comptat mai de la vida. He vist sempre els meus companys, igual de bons o de
dolents, passar-me per davant". Així de contundent es mostra la recent nomenada directora del...
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El Món.cat
https://www.elmon.cat/societat/terc-grans-equipaments-culturals-catalans-liderats-dones_2132362102.html

Mar,  4 de ago de 2020 07:46
Audiencia: 14.769

VPE: 44,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Només un terç dels grans equipaments culturals catalans estan liderats per
dones

Martes,  4 de agosto de 2020
"El meu currículum no ha comptat mai de la
vida . He vist sempre els meus companys,
igual de bons o de dolents, passar-me per
davant". Així de contundent es mostra la
recent nomenada directora del...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-sostre-de-vidre-a-la-cultura-nomes-un-terc-dels-grans-equipaments-catalans-estan-liderats-per-dones/

Mar,  4 de ago de 2020 06:12
Audiencia: 11.077

VPE: 66,46

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sostre de vidre a la cultura: només un terç dels grans equipaments catalans
estan liderats per dones

Martes,  4 de agosto de 2020

ACN Barcelona.-“El meu currículum no ha comptat mai de la vida. He vist sempre els meus companys, igual
de bons o de dolents, passar-me per davant”. Així de contundent es mostra la recent nomenada...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200802/teatre-pot-obrir-pero-majoria-no-ho-fara-8062694?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=portada Lun,  3 de ago de 2020 00:00

Audiencia: 3.691

VPE: 7,38

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Els teatres de Barcelona poden reobrir però la majoria no ho farà

Lunes,  3 de agosto de 2020
El sector veu inviable obrir amb el 50% de
l'aforament i en ple agost, com permet el
Govern Plantegen fer-ho sense restriccions
al setembre i amb un mínim del 66%
Dimecres passat, el Tribunal...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200802/teatro-puede-abrir-pero-mayoria-no-hara-8062694

Dom,  2 de ago de 2020 22:29
Audiencia: 448.137

VPE: 3.092,14

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Los teatros de Barcelona pueden reabrir pero la mayoría no lo hará

Domingo,  2 de agosto de 2020

EL SECTOR VE INVIABLE ABRIR CON EL 50% DE AFORO Y EN PLENO AGOSTO, COMO PERMITE EL
GOVERNPLANTEAN HACERLO SIN RESTRICCIONES EN SEPTIEMBRE Y CON UN MÍNIMO DEL 66%El
teatro Coliseum de Barcelona...
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Xarxanet
https://xarxanet.org/cultural/noticies/marina-marcos-adetca-tornar-tancar-la-cultura-ha-estat-devastador-al-sector

Vie, 24 de jul de 2020 12:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Marina Marcos: “Tornar a tancar la cultura ha estat devastador per al sector”

Viernes, 24 de julio de 2020
Les noves restriccions decretades pel
Govern de la Generalitat per frenar l’expansió
de la Covid-19 han caigut com una gerra
d’aigua freda al món de la cultura, un dels
més damnificats per...
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Público
https://www.publico.es/public/lentitud-burocratica-ofega-cultura.html

Mié, 22 de jul de 2020 12:24
Audiencia: 178.118

VPE: 748,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La lentitud burocràtica ofega la cultura

Miércoles, 22 de julio de 2020
Diversos representants del sector denuncien
que tenen l'activitat paralitzada malgrat
complir les mesures de seguretat i haver
demanat una autorització que no arriba. La
cultura de base lamenta...
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Betevé
https://beteve.cat/artic/coronavirus-concerts-teatre-festivals-barcelona/

Mar, 21 de jul de 2020 15:14
Audiencia: 22.151

VPE: 132,91

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Festivals d’estiu, concerts i teatre a Barcelona: cancel·lacions, noves dates i
reobertures

Martes, 21 de julio de 2020
L’aplicació de l’estat d’alarma i el confinament
pel coronavirus han fet que la cultura es
paralitzi , ja que han quedat afectats concerts,
festivals, obres de teatre i la resta d’activitats.
Amb...
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BELLATERRA.CAT
http://bellaterra.cat/2020/07/21/bellaterra-cultura-la-cultura-es-segura-clam-de-teatres-festivals-i-cinemes-contra-les-prohibicions/

Mar, 21 de jul de 2020 10:31
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

BELLATERRA CULTURA: "La cultura és segura": clam de teatres, festivals i
cinemes contra les prohibicions

Martes, 21 de julio de 2020
"Si es pot anar a un bar a fer una cervesa,
també s'ha de poder anar a un teatre on seu
cadascú callat, amb una mascareta i una
distància de seguretat. La cultura ha fet els
deures."El sector emet...
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Cultura 21
https://cultura21.cat/noticies/el-sector-cultural-carrega-contra-el-govern-i-exigeix-que-rectifiqui/

Lun, 20 de jul de 2020 21:12
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El sector cultural carrega contra les mesures del Govern i exigeix que
rectifiqui

Lunes, 20 de julio de 2020
Les mesures especials implementades per
contenir els rebrots de Covid-19 (per a
Barcelona i la primera corona metropolitana,
i bona part de les comarques del Segrià i la
Noguera) han indignat el...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/les-sales-cinema-volen-una-rectificacio-
prohibicio-dobrir-20200720_823466 Lun, 20 de jul de 2020 17:55

Audiencia: 195.674

VPE: 821,83

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Les sales de cinema volen una rectificació a la prohibició dobrir.

Lunes, 20 de julio de 2020
Remarquen que cap dels 140 brots actius a
Catalunya té el seu origen en un acte cultural.
Els cinemes, els teatres i les sales de concert
privats han reclamat espais culturals oberts i
han...
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TotMataró.cat
http://www.totmataro.cat/ciutat/economia/item/47560-els-cinemes-sales-de-concert-i-els-teatres-privats-acusen-al-govern-d-incoherencia-i-incapacitat-per-rectificar

Lun, 20 de jul de 2020 17:01
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Els cinemes, sales de concert i els teatres privats acusen al Govern
"d'incoherència"

Lunes, 20 de julio de 2020

Els cinemes, els teatres i les sales de concert privats han reclamat espais culturals oberts i han remarcat que
cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural. En un...
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TimeOut.es
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/el-sector-reivindica-la-seguridad-de-la-cultura-en-vivo-072020

Lun, 20 de jul de 2020 16:57
Audiencia: 19.938

VPE: 59,81

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El sector reivindica la seguridad de la cultura en vivo

Lunes, 20 de julio de 2020
El Gremio de Exhibidores de Cataluña , la
Asociación de Salas de Conciertos y
ADETCA han firmado un manifiesto de
rechazo ante el cierre de espacios y la
suspensión de actividades culturales...
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Antic Teatre – Espai de Creació
http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/07/20/24-07-lantic-teatre-al-grec-20-mesa-redonda-el-futuro-de-las-salas-de-proximidad-dentro-del-tejido-cultural-
de-la-ciudad-moderado-por-nuria-juanico/ Lun, 20 de jul de 2020 16:17

Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

24/07 L’ANTIC TEATRE AL GREC 20: Mesa redonda, El futuro de las salas de
proximidad dentro del tejido cultural de la ciudad. Moderado por Núria
Juanico

Lunes, 20 de julio de 2020
Las diferentes salas de proximidad de la
ciudad que han tenido que suspender
espectáculos programados en la edición de
este año del Festival Grec, impulsan un
proyecto virtual conjunto que les...
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Lleida.com
https://www.lleida.com/noticia_canal/el-sector-de-la-cultura-acusa-al-govern-dincoherencia-i-incapacitat-rectificar

Lun, 20 de jul de 2020 15:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El sector de la cultura acusa al Govern "d'incoherència i incapacitat" per
rectificar

Lunes, 20 de julio de 2020
Els cinemes, els teatres i les sales de concert
privats han reclamat espais culturals oberts i
han remarcat que cap dels 140 brots actius
a Catalunya té el seu origen en un acte
cultural. En un...
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Time Out Barcelona
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-sector-reivindica-la-seguretat-de-la-cultura-en-viu-072020

Lun, 20 de jul de 2020 15:26
Audiencia: 14.769

VPE: 88,61

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sector reivindica la seguretat de la cultura en viu

Lunes, 20 de julio de 2020
El Gremi d'Exhibidors de Catalunya , l' Associació de Sales
de Concerts i l' ADETCA han signat un manifest de rebuig al
tancament d'espais i la suspensió d'activitats culturals
remarcant que cap...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/324/la-cultura-es-segura-clam-de-teatres-festivals-i-cinemes-contra-les-prohibicions/noticia/3035610/

Lun, 20 de jul de 2020 15:21
Audiencia: 103.122

VPE: 525,92

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

"La cultura és segura": clam de teatres, festivals i cinemes contra les
prohibicions

Lunes, 20 de julio de 2020
El sector emet un comunicat molt dur on
destaquen la perplexitat que generen les
restriccions, ja que cap dels brots detectats
s'ha originat en actes culturals Redacció 324
El sector emet un...
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Time Out Barcelona
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-sector-cultural-reivindica-la-reobertura-despais-072020

Lun, 20 de jul de 2020 14:25
Audiencia: 14.769

VPE: 88,61

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sector cultural reivindica la reobertura d'espais

Lunes, 20 de julio de 2020
El Gremi d'Exhibidors de Catalunya , l' Associació de Sales
de Concerts i l' ADETCA han signat un manifest de rebuig al
tancament d'espais i la suspensió d'activitats culturals
remarcant que cap...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/els-cinemes-sales-de-concert-i-els-teatres-privats-demanen-al-govern-que-rectifiqui-imediatament/

Lun, 20 de jul de 2020 14:13
Audiencia: 22.151

VPE: 132,91

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Els cinemes, sales de concert i els teatres privats demanen al govern que
“rectifiqui imediatament”

Lunes, 20 de julio de 2020
(ACN) Els cinemes, els teatres i les sales de
concert privats han reclamat espais culturals
oberts i han remarcat que cap dels 140 brots
actius a Catalunya té origen en un acte
cultural . En un...
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Emporda.info
https://www.emporda.info/cultura/2020/07/20/cinemes-sales-concert-teatres-privats/470554.html?utm_source=rss

Lun, 20 de jul de 2020 13:28
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El sector cultural acusa al Govern "d'incoherència i incapacitat" per rectificar

Lunes, 20 de julio de 2020
Els cinemes , els teatres i les sales de concert
privats han reclamat espais culturals oberts i
han remarcat que cap dels 140 brots actius
a Catalunya té el seu origen en un acte
cultural. En un...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-cinemes-sales-de-concert-i-els-teatres-privats-acusen-al-govern-dincoherencia-i-incapacitat-per-rectificar/

Lun, 20 de jul de 2020 13:06
Audiencia: 7.383

VPE: 14,77

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Els cinemes, sales de concert i els teatres privats acusen al Govern
“d’incoherència i incapacitat” per rectificar

Lunes, 20 de julio de 2020

ACN Barcelona.-Els cinemes, els teatres i les sales de concert privats han reclamat espais culturals oberts i
han remarcat que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte...
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El Món.cat
https://www.elmon.cat/cultura/cinemes-sales-concert-teatres-privats-carreguen-govern_2130927102.html

Lun, 20 de jul de 2020 13:02
Audiencia: 14.769

VPE: 44,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Els cinemes, sales de concert i els teatres privats carreguen contra el Govern

Lunes, 20 de julio de 2020
Els cinemes, els teatres i les sales de concert
privats han reclamat espais culturals oberts i
han remarcat que cap dels 140 brots actius
a Catalunya té el seu origen en un acte
cultural . En un...

118 / 170



La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200718/482348968006/afectacion-restricciones-cultura-medidas-generalitat.html

Sáb, 18 de jul de 2020 06:05
Audiencia: 1.572.792

VPE: 8.021,24

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

¿Cómo afectan las nuevas restricciones a la cultura?

Sábado, 18 de julio de 2020
El Grec y los festivales de música sobreviven
al cierre, pero Sant Jordi cae Desconcierto,
incertidumbre, enfado... el sector cultural
vivió ayer con inquietud, desolación e
indignación en muchos...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1822640-la-cultura-un-cop-mes-sota-pressio.html

Sáb, 18 de jul de 2020 02:07
Audiencia: 75.664

VPE: 295,09

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La cultura, un cop més sota pressió

Sábado, 18 de julio de 2020
Els sectors del llibre, el cinema, el teatre i la
música es veuen afectats per les noves
restriccions sanitàries La Cambra del Llibre
renuncia, el 23 de juliol, a l’espai comú previst
al passeig...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/sector-teatral-queixa-noves-restriccions-coronavirus/

Vie, 17 de jul de 2020 22:23
Audiencia: 18.014

VPE: 108,08

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El sector teatral es queixa de les noves restriccions pel coronavirus

Viernes, 17 de julio de 2020

Un dels sectors més afectats per les mesures i restriccions noves pel coronavirus a Barcelona és el cultural.
L’ Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) s’ha mostrat en contra de la...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/les-empreses-de-teatre-de-catalunya-consideren-inacceptable-que-sels-identifiqui-com-a-espais-de-contagi/

Vie, 17 de jul de 2020 15:13
Audiencia: 7.383

VPE: 14,77

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Les empreses de teatre de Catalunya consideren “inacceptable” que se’ls
identifiqui com a “espais de contagi”

Viernes, 17 de julio de 2020

ACN Barcelona.-L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) ha mostrat la seva perplexitat amb
la mesura de tancament anunciada pel Govern i considera “inacceptable” que es “continuï...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/adetca-xifra-25-milions-perdues-sector-arts-esceniques-coronavirus/

Vie, 17 de jul de 2020 09:15
Audiencia: 18.014

VPE: 108,08

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

ADETCA xifra en 25 M € les pèrdues del sector de les arts escèniques a
conseqüència del coronavirus

Viernes, 17 de julio de 2020
L’ Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA) xifra en 25 milions
d’euros les pèrdues provocades al sector de
les arts escèniques per la pandèmia del
coronavirus fins al 30 de juny....
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Cine&Tele Online
https://www.cineytele.com/2020/07/13/el-nuevo-bonus-cultura-de-barcelona-funciona-desde-hoy/

Lun, 13 de jul de 2020 17:48
Audiencia: 3.244

VPE: 6,49

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El nuevo Bonus Cultura de Barcelona funciona desde hoy

Lunes, 13 de julio de 2020
El Ayuntamiento de Barcelona ha invertido 2
millones de euros en el llamado Bonus
Cultura con el fin de incentivar el consumo y
la actividad económica cultural. A partir de
hoy 13 de julio y hasta...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20200713/barcelona-impulsa-medidas-apoyo-sector-cultural-8035162

Lun, 13 de jul de 2020 10:25
Audiencia: 448.137

VPE: 3.092,14

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Barcelona impulsa medidas de apoyo al sector cultural

Lunes, 13 de julio de 2020
Con el Bono Cultura se quiere fomentar la
actividad empresarial de las industrias
creativas Ampliada la convocatoria de
ayudas para el pago del IBI a los
establecimientos culturales La cultura es...
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Núvol
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/el-grec-a-tocar-111828

Lun, 13 de jul de 2020 02:53
Audiencia: 3.602

VPE: 7,20

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Grec, a tocar

Lunes, 13 de julio de 2020

Comparteix: El Festival Grec d’enguany és, en realitat, tres Grecs en un. El Grec Festival , el De Grec en Grec
i el Grec en Obert . El primer és el que té lloc, de forma presencial i durant el...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20200712/482263554918/ayudas-sector-cultural-barcelona-bono-cultura-ibi-establecimientos-
culturales.html Dom, 12 de jul de 2020 14:52

Audiencia: 1.572.792

VPE: 8.021,24

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Barcelona se vuelca a ayudar el sector cultural de la ciudad

Domingo, 12 de julio de 2020
Se pone a la venta la primera tirada del , que
impulsa el consumo cultural de la ciudadanía
y la actividad empresarial de las industrias
creativas La situación de crisis generada por
la COVID-19...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/la-sala-versus-glories-us-convida-al-grec-de-proximitat-de-de-casa/

Vie, 10 de jul de 2020 22:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Sala Versus Glòries us convida al ‘Grec de Proximitat’, de de casa

Viernes, 10 de julio de 2020
Davant la situació extraordinària que estem
vivint, la Sala Versus Glòries us vol tenir
aprop. I ens ha enviat aquest Comunicat, per
fer-vos arribar la seva proposta, a més de la
nova pàgina web...
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Cultura 21
https://cultura21.cat/noticies/barcelona-cofinancara-abonaments-per-incentivar-el-consum-cultural/

Mié,  8 de jul de 2020 08:12
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Barcelona cofinançarà abonaments per incentivar el consum cultural

Miércoles,  8 de julio de 2020
L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa
el  Bonus  Cultura, un abonament per
fomentar el consum cultural entre la
ciutadania i en paral·lel impulsar l’activitat
empresarial vinculada a les...
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El País
https://elpais.com/cat/2020/07/07/cultura/1594121537_528901.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Mié,  8 de jul de 2020 07:59
Audiencia: 3.072.970

VPE: 16.501,85

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Barcelona repartirà 200.000 bons de 10 euros per gastar en cultura

Miércoles,  8 de julio de 2020
Els ciutadans que comprin 30 euros per
consumir en llibres, cinema o teatre en rebran
10 més de l’Ajuntament L'Ajuntament de
Barcelona ha presentat aquest dimarts una
fórmula d'ajudes directes al...
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Elcomunista.net
https://elcomunista.net/2020/07/07/barcelona-llanca-el-bonus-cultura-per-incentivar-el-consum-i-lactivitat-economica-cultural/

Mar,  7 de jul de 2020 23:15
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Barcelona llança el ‘Bonus Cultura’ per incentivar el consum i l’activitat
econòmica cultural

Martes,  7 de julio de 2020
L’Ajuntament de Barcelona posarà en
circulació 200.000 bonus des del 13 de juliol
i fins a final d’any per bonificar la despesa en
cinema, espectacles de música i arts
escèniques, i llibres, amb...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/lajuntament-de-barcelona-financia-part-dun-nou-bonus-destinat-a-lacces-a-la-cultura-de-la-ciutat/

Mar,  7 de jul de 2020 18:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

L’Ajuntament de Barcelona financia part d’un nou Bonus destinat a l’accés a
la cultura de la ciutat

Martes,  7 de julio de 2020
Va, que la cosa s’anima: aquest matí, el tinent
d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat
i Hisenda, Jaume Collboni, e l tinent d’alcaldia
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat,
Joan...
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Metropoliabierta.com
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/barcelona-bonos-consumo-cultural_29145_102.html

Mar,  7 de jul de 2020 15:26
Audiencia: 3.602

VPE: 7,20

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Barcelona lanza 200.000 bonos para potenciar el consumo cultural

Martes,  7 de julio de 2020

El Bonus Cultura costará 40 euros, aunque el usuario pagará 30 y los 10 restantes irán a cargo del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en circulación 200.000 bonos para incentivar el...
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Barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/impulso-de-las-industrias-creativas-con-el-bonus-cultura_968258.html

Mar,  7 de jul de 2020 14:43
Audiencia: 10.041

VPE: 60,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Impulso a las industrias creativas con el Bonus Cultura

Martes,  7 de julio de 2020
¿Qué se puede comprar con el abono? Del
3 de julio al 31 de diciembre se podrán
comprar: Libros en los establecimientos
adheridos a la iniciativa. Entradas para
espectáculos (cine, teatro...
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Cat.El País
https://cat.elpais.com/cat/2020/07/07/cultura/1594121537_528901.html

Mar,  7 de jul de 2020 14:37
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Barcelona repartirà 200.000 bons de 10 euros per gastar en cultura

Martes,  7 de julio de 2020
Els ciutadans que comprin 30 euros per
consumir en llibres, cinema o teatre en rebran
10 més de l’Ajuntament L'Ajuntament de
Barcelona ha presentat aquest dimarts una
fórmula d'ajudes directes al...
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Barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/impuls-a-les-industries-creatives-amb-el-bonus-cultura_968241.html

Mar,  7 de jul de 2020 13:46
Audiencia: 10.041

VPE: 60,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Impuls a les indústries creatives amb el Bonus Cultura

Martes,  7 de julio de 2020
Què es pot comprar amb la bonificació? Del
3 de juliol al 31 de desembre es podran
comprar: Llibres als establiments adherits a
la iniciativa. Entrades per a espectacles
(cinema, teatre...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4316383/0/barcelona-estimula-el-consumo-cultural-con-un-bono-de-descuentos

Mar,  7 de jul de 2020 13:21
Audiencia: 759.387

VPE: 4.328,51

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Barcelona estimula el consumo cultural tras la Covid con un bono de
descuentos

Martes,  7 de julio de 2020

Un buen lugar en el Sonar. Unas chicas buscan un sitio para descansar durante el Festival de Música Avanzada
y Arte Multimedia de Barcelona.Guillem Sans/EFEBarcelona incentivará el consumo y la...
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El País
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-07-07/barcelona-repartira-200000-bonos-de-10-euros-para-gastar-en-cultura.html

Mar,  7 de jul de 2020 13:20
Audiencia: 3.072.970

VPE: 16.501,85

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Barcelona repartirá 200.000 bonos de 10 euros para gastar en cultura

Martes,  7 de julio de 2020
El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado
este martes una fórmula de ayudas directas
al sector cultural de la ciudad, muy tocado por
la crisis del coronavirus , la iniciativa Bonus
Cultura . A...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/bonus-cultura-un-nou-abonament-per-fomentar-el-consum-cultural-a-barcelona/

Mar,  7 de jul de 2020 12:33
Audiencia: 18.014

VPE: 108,08

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Bonus Cultura, un nou abonament per fomentar el consum cultural a
Barcelona

Martes,  7 de julio de 2020
L’Ajuntament de Barcelona ha creat el Bonus
Cultura , un abonament per fomentar el
consum cultural a la ciutat. Es posarà a la
venda el 13 de juliol per 40 € , però, en realitat,
l’usuari en...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-12-a-13-h-06072020/audio/1074937/

Lun,  6 de jul de 2020 14:03
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 12 a 13 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de
l'Hospital Clínic. 08.35: ENTREVISTA a
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que ha
fet el pròleg del llibre de...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-d11-a-12-h-06072020/audio/1074928/

Lun,  6 de jul de 2020 12:50
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, d'11 a 12 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
Doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de
l'Hospital Clínic. 08.35: ENTREVISTA a
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que ha
fet el pròleg del llibre de...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-teatre-reobre-sales-despres-del-confinament-com-i-quan/audio/1074922/

Lun,  6 de jul de 2020 12:38
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

00:15:03 El teatre reobre sales després del confinament. Com i quan?

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 El president del Grup Focus,
Daniel Martínez, i Isabel Vidal, gerent del grup
d'espectacles i presidenta d'ADETCA,
l'associació que agrupa mig centenar
d'empreses del sector, expliquen...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-10-a-11-h-06072020/audio/1074921/

Lun,  6 de jul de 2020 11:38
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 10 a 11 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
Doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de
l'Hospital Clínic. 08.35: ENTREVISTA a
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que ha
fet el pròleg del llibre de...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-9-a-10-h-06072020/audio/1074914/

Lun,  6 de jul de 2020 10:23
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 9 a 10 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
Doctor Antoni Trilla, cap d’epidemiologia de
l’Hospital Clínic. 08.35: ENTREVISTA a
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que ha
fet el pròleg del llibre de...

144 / 170



Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-8-a-9-h-06072020/audio/1074909/

Lun,  6 de jul de 2020 10:23
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 8 a 9 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de
l'Hospital Clínic. 08.35: ENTREVISTA a
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que ha
fet el pròleg del llibre de...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-7-a-8-h-06072020/audio/1074902/

Lun,  6 de jul de 2020 09:10
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 7 a 8 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de
l'Hospital Clínic de Barcelona. 08.35:
ENTREVISTA a Vicenç Villatoro, periodista i
escriptor que ha fet el pròleg...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-6-a-7-h-06072020/audio/1074900/

Lun,  6 de jul de 2020 07:57
Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 7 h - 06/07/2020

Lunes,  6 de julio de 2020
06/07/2020 07.32: ENTREVISTA amb el
Doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de
l'Hospital Clínic de Barcelona. 08.35:
ENTREVISTA a Vicenç Villatoro, periodista i
escriptor que ha fet el pròleg...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1815744-ja-es-pot-alcar-el-telo.html

Dom,  5 de jul de 2020 02:07
Audiencia: 75.664

VPE: 295,09

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Ja es pot alçar el teló!

Domingo,  5 de julio de 2020
Desapareix el límit d’aforament, i només
s’exigeix distància entre els grups convivencials
si el públic es pot treure la mascareta durant
la funció Des de divendres, els teatres ja
disposen d’un...
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/07/el-grec-en-obert-sacosta-nous-formats-i.html

Dom,  5 de jul de 2020 01:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona

Domingo,  5 de julio de 2020
El Grec en Obert, la secció del festival que
aposta per nous formats i espais de
Barcelona, programarà durant el juliol una
quarantena de propostes com passejades
per la ciutat en format teatral...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/el-mati-de-catalunya-radio-en-directe-des-de-la-villarroel-celebra-que-els-teatres-aixequen-el-telo-i-viu-la-final-de-la-lliga-enigmarius/
nota-de-premsa/3029910/ Vie,  3 de jul de 2020 18:15

Audiencia: 119.448

VPE: 680,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

"El matí de Catalunya Ràdio", en directe des de La Villarroel, celebra que els
teatres aixequen el teló i viu la final de la Lliga Enigmàrius

Viernes,  3 de julio de 2020
Dilluns, després de l'anàlisi de l'actualitat, "El
matí de Catalunya Ràdio" se'n va al teatre: a
partir de les 10.00, s'emetrà en directe des
de la sala La Villarroel, a Barcelona, amb
dues taules...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/mascareta-teatres-cinemes-habitual-durant-plans-sectorials-procicat-cultura-coronavirus-covid-19_0_2483151831.html

Vie,  3 de jul de 2020 17:29
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

L'ús de mascaretes als teatres i cinemes serà habitual durant l'estiu i la tardor

Viernes,  3 de julio de 2020
El Procicat ha aprovat vuit plans sectorials
que marquen com serà la represa del món
cultural El comitè tècnic del Procicat ha donat
aquest divendres el vistiplau als vuit plans
sectorials que...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/mascareta-teatres-cinemes-habitual-durant-plans-sectorials-procicat-cultura-coronavirus-covid-19_0_2483151831.html

Vie,  3 de jul de 2020 17:28
Audiencia: 57.644

VPE: 259,40

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

L'ús de mascaretes als teatres i cinemes serà habitual durant l'estiu i la tardor

Viernes,  3 de julio de 2020
El comitè tècnic del Procicat ha donat aquest
divendres el vistiplau als vuit plans sectorials
que marquen com ha de ser la represa del
món cultural i que fan referència als cinemes
i...
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EnPlatea
http://enplatea.com/?p=27944

Vie,  3 de jul de 2020 13:25
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

En proximidad; donde el teatro late

Viernes,  3 de julio de 2020

  Circo Críticas En gira Entrevistas Internacional Música Nacional Ópera 03.07.2020 Nacional    Las diferentes
salas de proximidad de la ciudad de Barcelona que han tenido que suspender...
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Núvol
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/grec-en-obert-nous-formats-i-altres-espais-109592

Lun, 29 de jun de 2020 23:24
Audiencia: 3.602

VPE: 7,20

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Grec en Obert, nous formats i altres espais

Lunes, 29 de junio de 2020

Comparteix: El Grec en Obert , la secció del festival que aposta per nous formats i espais de Barcelona,
programarà durant el mes de juliol una quarantena de propostes com ara passejades per la...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/grec-obert-acosta-nous-formats-espais-barcelona_517674_102.html

Sáb, 27 de jun de 2020 10:27
Audiencia: 118.452

VPE: 1.208,21

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona La Llança

Sábado, 27 de junio de 2020
El Grec en Obert , la secció del festival que
aposta per nous formats i espais de
Barcelona, programarà durant el juliol una
quarantena de propostes com passejades
per la ciutat en format teatral...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/actualitat/grec-obert-acosta-nous-formats-espais-barcelona_517674_102.html

Sáb, 27 de jun de 2020 10:16
Audiencia: 118.452

VPE: 1.208,21

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Grec en Obert s'acosta a nous formats i espais de Barcelona

Sábado, 27 de junio de 2020
El Grec en Obert , la secció del festival que
aposta per nous formats i espais de
Barcelona, programarà durant el juliol una
quarantena de propostes com passejades
per la ciutat en format teatral...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/els-teatres-de-proximitat-suneixen-per-presentar-una-nova-pagina-web-amb-el-lema-on-el-teatre-batega/

Vie, 26 de jun de 2020 17:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Els teatres de proximitat s’uneixen per presentar una nova pàgina web amb el
lema “on el teatre batega”

Viernes, 26 de junio de 2020
Les diferents sales de proximitat de la ciutat
que han hagut de suspendre espectacles
programats a l’edició d’enguany del Festival
Grec, impulsen un projecte virtual conjunt que
els permetrà...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200625/que-hacer-hoy-barcelona-jueves-25-junio-2020-8010437

Jue, 25 de jun de 2020 07:03
Audiencia: 418.445

VPE: 2.008,53

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Nace Teatre Zoom, un encuentro virtual entre artistas teatrales y espectadores

Jueves, 25 de junio de 2020
Los creadores presentarán sus futuros
trabajos o reposiciones todos los jueves a las
seis de la tarde En futuras citas participarán
Joel Joan, Clara Segura y Bruno Oro, Joan
Pera, Sol Picó o Mario...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200625/481942518680/daniel-martinez-grup-focus-entrevista.html

Jue, 25 de jun de 2020 06:05
Audiencia: 1.537.541

VPE: 7.841,46

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Daniel Martínez de Obregón: “Barcelona debe volver a liderar culturalmente”

Jueves, 25 de junio de 2020
El presidente del Grup Focus considera que
“hay que recuperar el territorio perdido,
romper con el pesimismo y apuntar a nuevos
horizontes” Daniel Martínez de Obregón es
presidente del Grup Focus...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200625/481943875143/barcelona-debe-volver-a-liderar-culturalmente.html

Jue, 25 de jun de 2020 00:43
Audiencia: 1.572.792

VPE: 8.021,24

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

“Barcelona debe volver a liderar culturalmente”

Jueves, 25 de junio de 2020

Daniel Martínez de Obregón es presidente del Grup Focus, primer grupo de producción teatral catalán, que
fundó con su esposa Amparo Martínez y con Jordi González en 1986. Ha sido además presidente...
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/06/la-segona-residencia.html

Jue, 18 de jun de 2020 01:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

La segona ‘residència’

Jueves, 18 de junio de 2020
Diversos col·lectius reivindiquen el paper
laboral i social de les arts en viu per conviure
en comunitat en plena desescalada Un miler
de persones s’adhereixen a la demanda de
treure l’actuació al...
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Regio7
https://www.regio7.cat/cultures/2020/06/16/teatre-municipal-lateneu-digualada-acollidra/616661.html?utm_source=rss

Mar, 16 de jun de 2020 18:52
Audiencia: 18.014

VPE: 108,08

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada acollidrà divendres 19 de juny "El
Comte Arnau"

Martes, 16 de junio de 2020
Joan Arqué dirigeix "El Comte Arnau", del
Teatre de l'Aurora, que és la propera
representació en viu de l'Auditori Virtual. La
funció serà el divendres 19 de juny, a les 8
del vespre, al Teatre...
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Cultura 21
https://cultura21.cat/noticies/neix-teatrezoom-un-cicle-de-converses-solidaries-entre-artistes-public-i-critica/

Lun, 15 de jun de 2020 21:12
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Neix TeatreZoom, un cicle de converses solidàries entre artistes, públic i
crítica

Lunes, 15 de junio de 2020
Recomana – Associació per a la Promoció de
les Arts Escèniques , l’ Associació
d’Empresaris Teatrals de Catalunya (ADETCA)
i la Comunitat de Cultura TRESC impulsen
TeatreZoom , un cicle...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/neix-teatre-zoom-una-nova-manera-dapropar-el-public-a-la-creacio/

Lun, 15 de jun de 2020 19:36
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Neix Teatre Zoom, una nova manera d’apropar el públic a la creació

Lunes, 15 de junio de 2020
Per - Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Avui hem sabut que Recomana,
Associació per a la Promoció de les Arts
Escèniques, s’uneix a Adetca (Associació
d’Empresaris Teatrals de Catalunya)...
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Som Granollers
https://www.somgranollers.cat/noticia/53796/el-teatre-auditori-se-suma-a-la-iniciativa-de-consum-solidari-teatrezoom

Lun, 15 de jun de 2020 19:22
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre Auditori se suma a la iniciativa de consum solidari TeatreZoom

Lunes, 15 de junio de 2020
El Teatre Auditori de Granollers (TAG) s'ha
adherit a la iniciativa de consum solidari
TeatreZoom, impulsada per Recomana –
l'Associació per a la Promoció de les Arts
Escèniques–, ADETCA...
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SomVallès
https://www.somvalles.cat/noticia/53796/el-teatre-auditori-se-suma-a-la-iniciativa-de-consum-solidari-teatrezoom

Lun, 15 de jun de 2020 19:16
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre Auditori se suma a la iniciativa de consum solidari TeatreZoom

Lunes, 15 de junio de 2020
El Teatre Auditori de Granollers (TAG) s'ha
adherit a la iniciativa de consum solidari
TeatreZoom, impulsada per Recomana –
l'Associació per a la Promoció de les Arts
Escèniques–, ADETCA...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/teatrezoom-un-cicle-de-consum-solidari-per-ajudar-els-creadors-mentre-no-obren-les-sales/

Lun, 15 de jun de 2020 14:55
Audiencia: 18.014

VPE: 54,04

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

TeatreZoom, un cicle de “consum solidari” per ajudar els creadors mentre no
obren les sales

Lunes, 15 de junio de 2020

ACN Barcelona.-Recomana (Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques), l’Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya (ADETCA) i el club TRESC engeguen el cicle TeatreZoom el 18 de juny...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1805588-la-segona-residencia.html?app_id=105

Lun, 15 de jun de 2020 02:00
Audiencia: 62.586

VPE: 225,31

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La segona ‘residència’

Lunes, 15 de junio de 2020

Diversos col·lectius reivindiquen el paper laboral i social de les arts en viu per conviure en comunitat en plena
desescalada Un miler de persones s’adhereixen a la demanda de treure l’actuació al...
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El Punt Avui
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1805588-la-segona-residencia.html?cca=1

Lun, 15 de jun de 2020 02:00
Audiencia: 62.586

VPE: 225,31

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La segona ‘residència’

Lunes, 15 de junio de 2020

Diversos col·lectius reivindiquen el paper laboral i social de les arts en viu per conviure en comunitat en plena
desescalada Un miler de persones s’adhereixen a la demanda de treure l’actuació al...
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