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ElGovernposaenmarxa
unpacte al sector audiovisual
L’informe previ hauria d’estar a punt a finals d’aquest any

SALVADOR LLOPART
Barcelona

Si vols que alguna cosa no se sàpi
ga, crea una comissió d’investiga
ció, fan broma els polítics. O mi
llor, elsperiodistesqueesmiren la
tasca d’aquests amb certa ironia.
De la mateixa manera, si pretens
que tot segueixi igual, diuen, en
carregaun llibreblanc.
Perquè posar en marxa, doncs,

unPacteNacional per a l’Audiovi
sual comel que impulsa elGovern
de la Generalitat? Quin és el seu
objectiu? Perquè un pacte nacio
nalespotentendre,enbonamesu
ra, com una comissió d’investiga
ció –té el mandat de conèixer a
fons el món de l’audiovisual– i
tambécomunllibreblanc,jaqueel
seu objectiu declarat és la planifi
caciódel futur.
“Posem en marxa aquest pacte

–quealgundels implicatsdenomi
na pla nacional– per potenciar al
màxim, i en el tempsmés breu, un
sector estratègic per a Catalunya
comésl’audiovisual”,diuJordidel
Río, directordeMitjansdeComu
nicació, l’oficinaqueharebut l’en
càrrecdeportarendavantelpacte.
“La llengua i la sensibilitat social
són importantspernosaltres,però
no iniciem el procés amb idees fi
xes”, diu Del Río d’aquest Pacte,

impulsat pel mateix president de
la Generalitat, Carles Puigde
munt. Un pla que, en el seu con
junt, el gestiona la secretària de
Comunicació de l’Executiu, al
capdavant de la qual hi haMiquel
MartínGamisans.
“El sector audiovisual té un

marcat caràcter cultural. Però
tambéésunpotent sectorproduc
tiu, quemou500milionsd’eurosa
l’anyiocupamésde100milperso

nes tant en cinema com televisió i
publicitat”,diuDelRío,periodista,
que va sermilitant del PSCdurant
mésde tres dècades, fins que es va
decantar pel sobiranisme davant
lestesisdelpartit,al’èpocadePere
Navarro. Tant Martín Gamisans
com Del Río figuren com a inde
pendents en l’òrbita d’Esquerra
Republicana.
“De moment tan sols pretenem

reunir els agents implicats –pro
ductors, exhibidors, distribuï

dors– i obtenir, com a resultat
d’aquestestrobades,unaradiogra
fia del sector el més exacta possi
ble. Volem que tot estigui a punt a
final d’any”, diu Del Río. “Serà un
informequeno acabarà enunpou
sense fons–afirma–. Esperemque
les conclusions es començaran a
convertir en legislacióaviat”.
El fetqueelPacteNacionalnoel

gestioni elDepartamentdeCultu
radel consellerSantiVila, respon
sablealseutorndel’InstitutCatalà
de les Empreses Culturals (ICEC)
–ques’encarregadel sector audio
visual des d’una perspectiva pro
ductiva–, té a veure ambelmateix
abast del pla: “És un projecte se
riós que implicarà Cultura, per
descomptat, però també laConse
llería d’Economia i la d’Empresa i
Coneixement. És un projecte
transversal, com ho és el mateix
sectoraudiovisual”.
La part tècnica, l’objectiu de la

qual és l’informe, la coordina el ci
neasta Santiago Lapeira. S’han fet
reunions amb els productors de
ProaidePAC,aixícomambelsex
hibidors agrupats al voltant del
Gremi d’Empresaris de Cinemes
deCatalunya,quepresideixCami
lo Tarrazón. Les trobades conti
nuaranambtotselsagentsinteres
sats, així com amb personalitats
destacadesdel sector.c

Comque és un
“projecte transversal”,
no se n’encarrega
Cultura sinóMitjans
de Comunicació

Capde tanben feta
IlbarbierediSiviglia

Autor: :GiovanniPaisiello
(1782).LlibretdeGiuseppe
Petrosellini, basaten l’obrade
P.A.C.deBeaumarchais
Intèrprets:JorgeTello,Marc
Sala,PaulaSánchezValverde,
JosepFerrer, JuanCarlosEste
ve, JuanCarlosBlanco,Josep
RamonCleves.Pianos:Viviana
Salisi /RaquelPortales.Or
questraBarcelonaConcertante
Direcció:AssuntoNese
Producció:Amicsde l’Òperade
Sarrià.Direccióescènica: Joan
AntonSánchez
Llocidata: :TeatredeSarrià
(28/V/2016)

ROGER ALIER

Coincidint amb el 200è aniver
sari de la mort del napolità Gio
vanni Paisiello (un dels contac
tes del nenMozart quan va pas
sar per Itàlia), l’equip de
Concertante vapresentar al tea
tre de Sarrià, davant un públic
atenticontent,l’obramestraque
va escriure el 1782 per a l’empe
radriuCaterina IdeRússia i que
més tardvacircularperEuropa.
SuperadaenpartperladeRossi
ni, la de Paisiello ha anat sobre
vivint com una curiositat: al Li
ceu,el1888;alteatrePrincipal,el
1998;alaUniversitatdeBarcelo
na, dirigida per Carme Busta

mante... Peròcapde tanben feta
i muntada com la del teatre de
Sarrià.Funcionamassabé, icom
deia el savi, donant copets amb
unditsobre la taula,“aixònopot
durar”.Esperemquenosigui ai
xí, perquè la producció d’aquest
Barber va ser exemplar, comen
çant per la qualitat de l’Orques
tra Barcelona Concertante, que
Assunto Nese va dur amb una
bellesa de sonoritat instrumen
tal iambelspianosperalsrecita
tius tan ben ajustats que va ser
un plaer assistir a la funció, no
genscurta,d’unaobramestra.
Com a Figaro, Jorge Tello,

que en un moment d’emergèn
cia es va haver de fer càrrec del
paper, ielvaportarmoltbé,amb
el to sorneguer del personatge;
magnífic el Comte d’Almaviva
deMarc Sala, amb diverses per
sonalitats (noble, i també semi
narista, enamorat), ambveuben
adequada al paper belcantista
(magnífica serenata, per exem
ple).Il’excel∙lentRosinadePau
la SánchezValverde, que va sa
ber estar enel paperdevíctima i
alhora astuta intrigant; sensaci
onal elDonBasilio de JuanCar
losEsteve, així comelDr.Barto
lodeJosepFerrer,elnostrebaix
buffoperexcel∙lència,i laparella
decriats (Giovinetto i Sveglaito)
eficaços idivertits.Lamàexper
ta de JoanAnton Sánchez va fer
rutllar l’escena amb imparable
eficiència.Quenodefalleixin!c

CRÍT ICA D’ÒPERA

*Oferta vàlida fins a esgotar existències. Cost del pack 55€ (IVA inclòs). Tarifa plana de despeses d’enviament i manipulació per a tota la Península de 5,5€ independentment del número d’unitats adquirides. Entrega
en 48 h hàbils des del moment de la compra. Atenció al client: 935 500 105. Descomptes i ofertes no acumulables.

SELECCIÓ DE
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Millesimé multipremiat d’elegant complexitat.

SEGURA VIUDAS VINTAGE 2011
Intens i cremós, predominen aromes de fumats i fruita seca.
Varietats:Macabeu, Parellada.
Premis: Gran Or a Cinve 2016 (Valladolid) i Or a Bacchus 2016 (Madrid).
Gran Reserva de 30 mesos sobre les seves mares

Creació exclusiva i limitada de commemoració.

COVIDES 50 ANIVERSARI
Fresc i carnós, destaca per les seves notes tropicals i cítriques amb un fons torrat.
Varietats: Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu.
Comentaris: Edició limitada de 18.262 ampolles, una per cada dia des de la fundació
de Covides Viñedos-Bodegas, elaborada per celebrar els seus 50 anys.

Reserva de 40 mesos

Gran Reserva de 84 mesos

La unió de l’experiència i la tradició.

VARIAS CUVÉE IMPERIAL 2008
Elegant i equilibrat, amb fons torrats, records a pa de pessic i un punt cítric.
Varietats: Xarel·lo, Macabeu, Chardonnay.
Comentaris: Ampolla enumerada, edició de colecció elaborada seguint el mètode tradicional.
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FES LA TEVA COMANDA ARA: 935 500 105 Truca i en 48 hores rebràs a casa
aquesta Selecció de Grans Caves.
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