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Teló amb crespons negres

Suspensió massiva d’activitats culturals i del món de l’espectacle en senyal de dol i condemna

Pedro Almodóvar havia de presentar La mala educación; el MNAC, una exposició fotogràfica; la
Fundació Tàpies, el projecte Sutures i fragments; i David Selvas s’havia d’estrenar com a
director. Només quatre exemples de les moltes cites suspeses a Barcelona ia rreu pel trasbals i
el dol del qual s’ha fet ressò el món de la cultura i l’espectacle.
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La decisió de no alçar el teló ahir es va estendre a la majoria de teatres de l'Estat en rebuig a l'acte de
violència i en suport de les víctimes de l'atemptat a Madrid. I avui es mantindrà en bona part aquesta
clausura provisional amb motiu de la manifestació convocada arran de la massacre. "La gent del teatre
ens manifestem amb tota la força en contra de la violència i a favor de la pau i la convivència entre tots
els pobles", deia ahir el comunicat de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, un text al qual es
van adherir el Teatre Lliure i el Teatre Nacional. A Madrid, el Real va anunciar la suspensió avui de la
funció d'El crepuscle dels déus, de Wagner, i l'estrena que tenia prevista per a dissabte de Don
Pasquale, a més de la presentació de temporada que s'havia de fer avui mateix a la premsa. L'Institut
Nacional de les Arts Escèniques i Música va suspendre també per tres dies els espectacles de la seu
del Centre Dramàtic Nacional i el Teatro de la Zarzuela. La veritat és que la llista de cancel·lacions es va
anar ampliant a ritme vertiginós al llarg de la jornada d'ahir i seria difícil d'enumerar-la aquí més enllà de
certificar que va ser massiva.
El mateix va passar amb bona part dels concerts programats i sense distinció de gènere musical, des
del que havia d'oferir l'OBC a l'Auditori de Barcelona avui fins al de Lluís Llach a Madrid i el de Kiko
Veneno a Sant Sebastià.
Els museus, des del Macba i el CCCB a Barcelona fins al Prado i el Reina Sofia a Madrid, van alterar
també la seva programació, suprimint els actes especials que tenien previstos per ahir i avui i alterant en
molts casos els horaris d'obertura al públic per avui. Un seguiment que també es va fer extensible a
altres àmbits culturals com la xarxa de biblioteques de Barcelona, que va anunciar que a partir de les
dues del migdia d'avui tancarien les seves portes al públic.
Els cinemes de la comunitat autònoma de Madrid van tancar ja ahir també les seves portes, com ho van
fer les sales Verdi de Barcelona. Ahir, el gremi d'empresaris de cinema de Catalunya mirava de posar-
se d'acord en un comunicat per portar a terme una acció conjunta avui. L'Acadèmia de Cine, per la seva
part, també va demanar que avui es guardin dos minuts de silenci en tots els rodatges que estan en
curs en senyal de dol. Altres associacions vinculades amb la professió, com la Unió d'Actors, van
manifestar la seva condemna "a qualsevol tipus de violència i terrorisme", subratllant que és "com ho
hem fet sempre" en "qualsevol tipus de violència i terrorisme".
Per la seva part, la Plataforma Cultura Contra la Guerra, formada per diferents organitzacions socials i
professionals arran de la mobilització ciutadana contra la intervenció a l'Iraq, va voler deixar "ben clar", i
perquè "se sentís ben fort", el seu "no" a ETA. A més, va anunciar la suspensió de les projeccions que
hi havia previstes per avui de ¡Hay motivo!, el film que recull més d'una trentena de curts de cineastes i
professionals de la cultura i l'espectacle sobre la gestió governamental del PP.
Un dels primers actes programats per ahir que van ser desconvocats va ser la presentació a Barcelona
de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, La mala educación. L'únic que es va mantenir dels actes
programats -que incloïen roda de premsa i preestrena amb el director i bona part de l'equip artístic en un
cine de la ciutat- va ser la projecció per a la premsa.
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