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L’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de
Catalunya (AADPC) orga-
nitza una taula rodona a
partir de les set de la tarda,

amb el suport de la Funda-
ció Romea per posar en
qüestió l’actual funciona-
ment del Consell de la
Cultura i de les Arts (Con-
ca). L’acte es farà a l’Audi-
tori CERC del Pati Man-
ning de Barcelona.

A la taula hi està convo-
cat el president del Conca,
Carles Duarte, i l’exsecre-
tari general del Departa-
ment de Cultura i Mitjans

de Comunicació de l’últim
tripartit Lluís Noguera, a
més de Diane Dodd, la co-
ordinadora de la Federa-
ció Internacional dels
Consells de les Arts. El de-
bat planteja si l’existència
del Conca garanteix l’esta-
bilitat del sistema cultu-
ral al marge de canvis de
govern o si després de la
llei Òmnibus s’ha conver-
tit en un model fallit. ■

L’eficàcia del Conca, en qüestió
El Consell de les Arts
garanteix l’estabilitat
al sector cultural en
els canvis de govern?
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Carles Duarte, president
del Conca ■ O. DURAN

El Teatre Gaudí Barcelona
(TGB) fa justícia amb Na-
vegants, un text de Toni
Cabré publicat el 1999 i
Premi Serra d’Or del 2000
que encara no havia fet
mai temporada estable a
Barcelona. L’obra mostra
la relació d’una parella que
es coneix per les xarxes so-
cials i que basa les seves
trobades en la mentida.
L’obra arrenca al TGB de-
mà i es podrà veure di-
marts i dimecres al vespre
fins a finals de gener.

Cabré ha hagut de refer
algunes escenes del text,
ja que, originàriament, la
relació es produïa mitjan-
çant correus electrònics.
Ara, amb la normalització

de les xarxes socials, és
molt més creïble, comen-
ta. Tot i això, l’autor acla-
reix que Navegants, més
que en les xarxes socials,
se centra en les relacions
humanes que es deixen
persuadir “per un grau de
perversitat”. El joc de no
dir-se la veritat salta d’in-
ternet a les trobades pos-
teriors. No és una denún-
cia dels perills de la tec-
nologia, adverteix, perquè
“la mentida està relacio-
nada amb les persones, no
amb les màquines”. Cabré
admet que “si es passa un
extrem s’arriba a conver-
tir en un conflicte social”.
Navegants la interpreten
els actors Roser de Castro
i Andreu Sans. És una pro-
ducció que neix de l’entu-
siasme i del micromece-
natge, fet que demostra
que, quan algú creu en un
projecte, “troba la mane-
ra” per dur-lo a terme, en-
coratja Cabré. ■

En la xarxa
enganyosa
‘Navegants’, de Toni
Cabré, evidencia
com la humanitat és
l’autora dels enganys
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Un instant de ‘Navegants’, que arrenca temporada
demà al TGB ■ ROMUALD GALLOFRÉ

600 infants van imaginar
espais insòlits relacionats
amb l’esport –es comme-
moraven així els 20 anys
dels Jocs Olímpics de Bar-
celona i s’homenatjaven
els recents Jocs de Lon-
dres 2012– a la sala Oval

del MNAC en una altra edi-
ció de Construint a la sa-
la, ahir al matí. Segons
fonts d’ACN prop de 200
voluntaris van ajudar a fer
possible projectes com ara
un trampolí que traslladés
el veí a qualsevol racó de
casa i una pista d’atletis-
me perquè Blake i Bolt pu-
guin córrer a Islàndia. ■

El MNAC acull
600 ‘somnis’
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