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Joan Pera i la Lloll
perverteixen ‘Don

Juan Tenorio’
LAURA FABREGAT

BARCELONA. Joan Pera i Lloll Ber-
tran, un binomi artístic que ha com-
partit comèdies d’èxit com El joc
dels idiotes, seran els encarregats de
pervertir els personatges de Don
Juan i Doña Inés en la versió de Don
Juan Tenorio. Aquest cop, però, se-
rà el primer que els dos actors cata-
lans sortiran sols a l’escenari. Hau-
ran d’encarnar també la vintena de
personatges que completen el poe-
ma dramàtic més transcendent de
José Zorrilla.

El cartell anuncia una adaptació
“molt zorrilla”. Pera justifica que
“s’ha d’anar al que és potent” a l’ho-
ra de seleccionar els fragments. Tot
i la naturalesa de drama romàntic
de l’obra –o religiós i fantàstic, com
apuntava el mateix autor–, el to hu-
morístic serà l’eix central de la fun-
ció. L’espectacle vol “que el públic
rigui” de la mateixa manera que ho
va fer l’any 1976 amb el tàndem Jo-
an Capri i Mary Santpere en una al-
tra representació de l’obra al Teatre
Romea. “En tenim el record, però
sense ser còpia de res”, matisa Pera.
Aquesta nova versió pretén també
ser un homenatge al centenari del
naixement de Mary Santpere.

Pera apunta que aquest especta-
cle “no es pot fer sense la resposta
del públic”. Així, els espectadors en
seran els coprotagonistes i podran
variar-ne el guió original a través
dels seus “suggeriments”. Aquesta
“comunicació constant” amb el pú-
blic fa que l’hora i mitja de funció
anunciada no es pugui assegurar.
“Quan ets a l’escenari i t’ho passes
tan bé, no hi ha manera de controlar
l’hora –afirma Pera, satisfet–. Ja pot
ser una hora o dues o més”. Però el
que més importa a Joan Pera i Lloll
Bertran és “treure l’humor” i fer-ho
“a partir de la pròpia actitud”.

El Teatre Condal continua, amb
Don Juan Tenorio, l’aposta per l’en-
treteniment familiar i la comèdia,
com No et vesteixis per sopar i la re-
cent Sí, primer ministre. Amb aques-
ta adaptació de Zorrilla feta per dos
dels actors que, al Condal, són apos-
tes segures, la sala vol arribar a fi-
nals de temporada amb bons núme-
ros de públic.e
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L’Arts Santa Mònica
ocuparà a partir del
setembre un lloc en el
teixit cultural barce-
loní “on ara mateix no

hi ha ningú”, va afirmar ahir Jordi
Sellas en el marc de Cultures disrup-
tives, la conferència que va oferir en
el cicle Off Tribuna Ateneu organit-
zat per l’Ateneu Barcelonès. Segons
va explicar el director general de
Creació i Empreses Culturals de la
Generalitat, un cop s’hagi executat
l’anunciada reorientació del centre
de la Rambla, es convertirà “en un
punt de trobada dels creadors amb
els productors i les institucions”.

L’Arts Santa Mònica “serà més
que un centre d’art”, va afegir Sellas,
i tindrà un perfil centrat en les ac-
tivitats orientades als professionals
del sector i alhora estarà obert al pú-
blic. “No s’ha de confondre el canvi
amb el fet de no saber on es va”, va
insistir el director general, que tam-
bé va anunciar que el Govern, enmig
d’unes circumstàncies econòmi-
ques que va qualificar d’“anòmales”,
està estudiant la creació d’un fons
de crèdit per a les empreses cultu-
rals i un fons d’inversió en activitats
culturals. “S’han de crear mercats
de manera permanent, tan locals

Crònica

INSTITUCIONS CULTURALS

L’Arts Santa Mònica
serà per als professionals

com internacionals”, va subratllar
Sellas, que també va posar l’accent
en la necessitat de “parar l’atenció
en els creadors” i en “l’espai empre-
sarial i emprenedor de la cultura” i
de desenvolupar “un radar” per de-
tectar les noves tendències en el
camp de la cultura.

Pel que fa als noms que regiran la
nova etapa de l’Arts Santa Mònica,
Conxita Oliver, l’actual coordinado-
ra de la Xarxa de Centres d’Arts Vi-
suals de Catalunya, en serà la ge-
rent, però queda pendent saber els
integrants de la taula de continguts.
L’Arts Santa Mònica buscarà l’en-
caix amb el Centre d’Art Contempo-
rani de Barcelona, la Fabra i Coats,
i amb el futur viver d’empreses cul-
turals que l’Ajuntament instal·larà
al Canòdrom.

“Nous models de negoci”
Sellas va lamentar que la branca ci-
entífica de l’Arts Santa Mònica ha-
gués caigut del pla que Vicenç Alta-
ió va presentar el 2009 i que el de la
comunicació “no s’hagi arribat a
desplegar”. A partir de la tardor se-
rà una dels eixos del centre. El Mè-
dia Quiosc de l’Arts Santa Mònica,
format per un plató de televisió i un
altre de ràdio, es desenvoluparà
amb la participació en el projecte de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.

“Ens estem reinventant sobre la
marxa de manera exponencial”, va
afegir Jordi Sellas sobre com les no-

ves tecnologies i la globalització
han transformat des de la vida
quotidiana fins als hàbits de con-
sum cultural. A la xarxa, va apun-
tar director general de Creació i
Empreses Culturals, es redueix la
compra per “impuls”, es tendeix a
“experimentar menys”, a “fer més
activitats a casa” i a decantar-se
per “continguts escapistes”. Ara,
va afegir Sellas, els mercats estan
més “atomitzats” i “hipersegmen-
tats”, i cal buscar “nous models de
negoci” que tinguin en compte la
“interacció i les possibilitats glo-
bals” que puguin tenir.e

Jordi Sellas, director general de Creació i
Empreses Culturals, a l’Ateneu Barcelonès. ACN

Conxita Oliver es farà càrrec de la
gerència del centre a partir del setembre

França actualitza l’excepció cultural en l’era 2.0
L.S.

BARCELONA. Aplicar una taxa cul-
tural als smartphones, tablets, ordi-
nadors, televisors amb internet i tot
tipus de dispositius digitals. Aques-
ta és una de les principals propostes
de l’informe Lescure, l’estudi que el
govern va encarregar a l’exdirector
del Canal+ francès, el periodista Pi-
erre Lescure, amb l’objectiu d’adap-
tar al segle XXI el concepte d’excep-
ció cultural, nascut a França als anys
80. Ahir el seu creador el va presen-
tar al president François Hollande i
a la ministra de Cultura i Comuni-
cació, Aurélie Fillipetti, després de
nou mesos d’estudi i centenars
d’entrevistes amb diferents agents
del sector cultural.

El projecte titulat Acte II de l’ex-
cepció cultural –amb 500 pàgines i
80 propostes concretes– vol preser-
var el model francès de cultura en
una època en què dominen el mer-
cat la pirateria i els gegants de la dis-
tribució, com els nord-americans
Amazon, Google o Apple. Es tracta-
ria que els que fabriquen i comerci-

alitzen aparells reproductors de
text, vídeo o àudio destinessin part
dels seus beneficis a incentivar la in-
dústria cultural. Aquesta taxa seria
“extremadament petita” i serviria
per alimentar “una mena de comp-
te de suport a les indústries creati-
ves: la música, el cinema, la fotogra-
fia i el videojoc, que creen ocupació
a França”, segons Fillipetti. Això
permetria lluitar contra la transfe-
rència de valor de dalt (dels crea-

dors i productors de continguts)
a baix (els fabricants i distribuï-
dors de terminals). En el fons,
també es pot veure com una mo-
dernització del cànon digital, que
es va començar a aplicar a Fran-
ça el 1985 als cassets. S’ha donat
el cas que Apple, per exemple, es
nega a pagar a França les taxes
que li pertocarien pels iPads que
ven perquè al·lega que un terç
dels que el compren –al contrari
dels iPods– ni escolten música ni
miren pel·lícules. La proposta de
Lescure vol evitar aquestes fu-
gues. La polèmica està servida,
perquè això capgira un sistema
delicat: enfurisma tant les em-
preses digitals com els represen-
tants dels artistes, que recapten
així 200 milions a l’any.

Entre les altres propostes hi
ha la de limitar el poder de l’Ha-
dopi (l’autoritat encarregada de
lluitar contra la pirateria, creada
per Sarkozy) rebaixant les mul-
tes que pot imposar i fins i tot me-
sures per ajustar els calendaris
d’estrenes de cinema.e

El periodista
Pierre Lescure
va presentar a
Hollande i a la
ministra de
Cultura el seu
informe. EFE
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Crèdit
El Govern
estudia crear
un fons per
a empreses
culturals

Joan Pera i Lloll Bertran emulen
Joan Capri i Mary Santpere. FOCUS


