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Entra en vigor la normativa de la música en viu
obert el local sense poder fer-hi 
concerts resulta insostenible. “Les 
despeses que genera el bar no es co-
breixen amb el que es fa de barra, de 
manera que l’única solució perquè 
els deutes no continuïn creixent és 
tancar de manera immediata”, ad-
vertia la sala en un comunicat. 

Unes hores més tard, l’Icub va 
confirmar l’entrada en vigor de la 
nova normativa de la música en viu, 
amb la qual cosa s’acabava un perí-
ode d’incertesa. El calendari buro-
cràtic, tant a l’Icub com al districte 
de Gràcia, no ha afavorit l’Heliogà-
bal, però els núvols han començat a 
esvair-se. 

La modificació de la normativa 
municipal “pretén legalitzar i regu-
lar l’activitat garantint el dret al des-
cans dels veïns i veïnes i fomentant 
els espais per a la pràctica musical”, 
i el permís estarà sotmès al compli-
ment de les normatives relatives a 
seguretat, horaris i aïllament acús-
tic. Per poder fer-hi concerts, caldrà 
aportar l’informe d’instal·lació d’un 

limitador/enregistrador que com-
pleixi els requeriments establerts. 
L’Ajuntament acompanyarà les re-
formes d’adequació dels locals amb 
una línia de subvenció de 400.000 
euros. 

Una sortida per a l’Heliogàbal 
L’Heliogàbal es podrà acollir a 
aquest nou marc legal, però també 
haurà de complir els requisits sobre 
locals de concurrència pública del 
nou pla d’usos del districte de Grà-
cia, que ha d’aprovar-se en les prò-
ximes setmanes. Daniel Granados, 
l’assessor de l’Icub que acompanya 
l’Heliogàbal en les negociacions 
amb el districte, assegura que hi ha 
“una via de sortida” perquè la sala de 
Gràcia recuperi un aforament de 90 
persones, una condició fonamental 
per garantir-ne la viabilitat. Una de 
les fórmules en què es treballa és 
crear un reconeixement jurídic que 
empari els concerts com a “activi-
tat extraordinària d’interès cultu-
ral”, diu Granados.e

MÚSICA

Núria Espert, reina del 
teatre i Princesa de les Arts

projectes que més m’han interessat 
han sigut els que més risc tenien, és 
una cosa que porto a la meva natu-
ralesa”, reconeixia ahir. Amb talent, 
intel·ligència, curiositat i ambició, 
Núria Espert (l’Hospitalet de Llo-
bregat, 1935) ha teixit una carrera 
gegant, que enllaça personatges mí-
tics –de la Celestina a Bernarda Al-
ba, de la criada Clair al rei Lear– 
amb escriptors d’alta volada: va de-
fensar Genet i Lorca quan eren au-
tors censurats pel franquisme, va 
acostar Jean-Paul Sartre al gran pú-
blic, va transformar-se en Hamlet. 
També va agafar les regnes de la se-

va pròpia companyia, del Centro 
Dramático Nacional, va atrevir-se a 
dirigir teatre i òpera arreu del món 
i ha promogut el repertori clàssic a 
l’estranger. Ahir el jurat del premi 
Princesa d’Astúries de les Arts li va 
atorgar el premi precisament “per 
recuperar i donar continuïtat a la 
gran tradició del teatre espanyol” i 
per una carrera amb gran projecció: 
“El seu teatre es caracteritza per la 
fidelitat als ideals i aspiracions de 
l’humanisme i ha estat sempre al 
servei de la poesia i de l’essència de 
l’escriptura dramàtica”, diu l’acta.  

Espert, que havia estat proposa-
da pel director del Teatro Real i el 
del Teatre Lliure, s’imposava així a 
40 candidats de 21 nacionalitats, 
noms com el compositor estonià 
Arvo Pärt, la violinista alemanya 
Anne-Sophie Mutter i el director 
d’orquestra rus Valery Gergiev. 
L’actriu ahir confessava que era 
“molt feliç”, perquè el guardó supo-
sa un reconeixement al teatre, que 
estava “mig oblidat” en aquests 
guardons. Els últims anys l’havien 
rebut Francis Ford Coppola, Frank 
O. Gehry, Michael Haneke, Rafael 
Moneo i Riccardo Mutti, però al 
llistat d’intèrprets només hi aparei-
xen Vittorio Gassman, Fernando 
Fernán-Gómez i les ballarines Ma-
ya Plisetskaya i Tamara Rojo.  

El guardó se li entregarà a Ovie-
do a l’octubre i està dotat amb la re-
producció d’una escultura disse-
nyada per Joan Miró i 50.000 euros. 
Espert admetia que una part se la 
gastarà “alegrement” però que una 
altra la dedicarà “als refugiats”. Per-
què no pensa deixar de treballar 
mentre mantingui “memòria, salut, 
entusiasme i contractes”. Té la sen-
sació que encara li queda molt per 
fer: “Tinc la curiositat intacta, com 
als 15 anys”. No cal que ho juri: di-
lluns comença a assajar Incendios a 
les ordres de Mario Gas.e

L’actriu Núria Espert va rebre el 2015 el Premi Nacional de cultura, 
any en què va triomfar amb El rei Lear. PERE TORDERA

L’actriu rep el premi Princesa d’Astúries: 
“Tinc la curiositat intacta, com als 15 anys” 

RECONEIXEMENT

Quan el director Lluís Pasqual va 
proposar a Núria Espert que inter-
pretés el protagonista d’El rei Lear 
de William Shakespeare, ella li va 
respondre: “Quina por! Fem-ho!” 
Exactament el mateix instint i in-
consciència que, quan tenia 19 anys, 
la va portar a acceptar el paper de 
Medea, amb el qual es va descobrir 
el seu talent dramàtic: “Em vaig 
llançar a una piscina que estava ple-
níssima d’aigua i des de llavors els 

BARCELONA
LAURA SERRA

radiografiant 
BRUCE SPRINGSTEEN 

Bruce Springsteen, que al setembre farà 67 anys, 
va tancar la gira nord-americana el 25 d’abril amb un 
concert a Nova York en què va tocar 36 cançons du-
rant més de tres hores. No és un cas aïllat: ja fa 
temps que els seus directes són així. ¿Com es pot 
mantenir la intensitat en una actuació i que no avor-
reixi? Ramon Rodríguez, el líder de The New Rae-
mon, considera que la clau és “l’actitud i un reper-
tori llarg” ple de bones cançons.   

“Springsteen disfruta tocant, i això ho transmet 
al públic. Hi ha altres artistes que també fan con-
certs llargs, com Ben Harper, però perquè el direc-
te s’aguanti cal tenir el repertori i el magnetisme de 
Springsteen. Només ell i The Cure poden fer con-
certs així”, diu Rodríguez. Tanmateix, no tot són 
cançons i actitud, perquè també cal administrar els 
tempos i desenvolupar dinàmiques perquè “el pú-
blic no s’avorreixi”, combinant el que ell vol tocar en 
aquell moment, per exemple quan presenta un disc 
nou, i els hits que espera la gent. Això és més fàcil 
aconseguir-ho amb un grup com la E Street Band, 
però Rodríguez recorda la capacitat del Boss per 
mantenir l’atenció dels espectadors i d’emocionar-
los durant la gira de The ghost of Tom Joad (1995). 
“M’impressiona quan el veig tot sol amb la guitar-
ra”, diu el músic del Maresme. 

Precisament l’absència d’artificis és una caracte-
rística dels directes de Springsteen. “És de la vella 
escola, com Neil Young, perquè forma part d’una 
tradició de músics que fan rock i folk. Els seus con-
certs són cançons i actitud”, diu Rodríguez. Això ex-
plica que no hi hagi ni pirotècnia ni grans desple-
gaments visuals. “Els seus espectacles són molt co-
herents amb la seva manera d’entendre la música. 
No necessita fer xous com els de Guns N’Roses”, 
conclou Rodríguez.e

“Els concerts  
de Springsteen  
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Una de freda i una de calenta el ma-
teix dia. La notícia dolenta: el tanca-
ment temporal de l’Heliogàbal. La 
bona: l’Ajuntament de Barcelona 
aprova la circular que regula la mú-
sica amplificada en directe en bars, 
cafeteries i restaurants. És a dir, per 
fi es desbloqueja una iniciativa anun-
ciada fa dos mesos i l’esperit de la 
qual és canviar la relació de la ciutat 
amb la música. Totes dues notícies 
estan relacionades, perquè la sala de 
Gràcia podrà acollir-se a la nova nor-
mativa impulsada per l’Institut de 
Cultura de Barcelona (Icub), tot i que 
paral·lelament haurà de seguir nego-
ciant amb el districte de Gràcia. 

Ahir, a primera hora del matí, 
l’Heliogàbal va anunciar que tanca-
va les portes fins a finals de setem-
bre per “iniciar un llarg procés de 
projectes, obres, estudis d’impacte 
acústic i inspeccions”. Mantenir 
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