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Elmanifest catalàa favord’una lleidel
mecenatgeaconsegueix412adhesions
El Conca i l’Ateneu demanen a la Generalitat més compromís cultural

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Lareducciódelpressupostpúblic
destinat a la cultura, l’augmentde
l’IVA i la disminució del consum
com a conseqüència de la crisi si
tuen la cultura en unmoment de
licat. Ho diuen el Consell Nacio
nal de la Cultura i de les Arts
(Conca) i l’Ateneu Barcelonès,
impulsors de la Declaració de
Compromís amb el Mecenatge
Cultural, aprovada el 14 d’abril
passat i presentada ahir amb 412

adhesions (153 entitats i 259 per
sonalitats).
Jordi Casassas, president de

l’Ateneu, va exigir ahir en un acte
públic celebrat a la seu de l’enti
tat,unnou impulsa lacultura i, en
concret, al mecenatge cultural.
Casassasva recordarque la cultu
ra és l’eix central de la identitat
d’un país, un element vertebra
dor, un factor de desenvolupa
ment material i un element de
consolidació democràtica; en re
sum:“Ésuninstrumentd’Estat”.I
per tot plegat passa per un mo

ment complicat, cosa que no dei
xa de ser irònica en aquests mo
ments en què tant es parla de
construir estructures d’Estat.
Carles Duarte, president del

Conca, va recordar els punts bà
sics d’unmanifest que, a bandade
reconèixer laculturacomaeixes
sencial de les polítiques, d’una
banda, proposa fórmules mixtes
que permetin més col∙laboració
ciutadana i novesmesures fiscals,
i, de l’altra, reclama al Govern de
la Generalitat que doti Cultura
dels recursos necessaris, amb un

mínimdel 2%del pressupost. Ac
tualment el Departament de Cul
tura s’emporta només el 0,7% del
total del pressupost de laGenera
litat, i el conseller Santi Vila va
anunciar lasevaintenciódepoder
assolir l’1% i va situar el 2% en
l’horitzó del 2025. Però el mani
fest també insta el Govern de la
Generalitat i el Parlament de Ca
talunyaa“impulsardurantaques
ta legislatura laredacciód’una llei
de mecenatge equiparable a la
dels països avançats del nostre
entorn”. Duarte va demanar que

aquestes mesures, així com una
reducció de l’IVA cultural, siguin
incorporades pels partits polítics
als seusprogrames electorals.
En el mateix acte d’ahir va in

tervenir Pilar Niño, advocada i
membre de l’Institut d’Art Con
temporani (IAC), queva recordar
la necessitat de modificar la llei
49/2012 per reforçar les desgra
vacions fiscals i augmentar el
nombre d’entitats amb dret a
aquests incentius i, alhora, va as
senyalar l’absència d’una norma
tiva autonòmica. També va expli
car que, juntament amb el canvi
normatiu, s’ha de plantejar un re
coneixementmés important de la
figura del col∙leccionista i del
mecenes. I, en aquest sentit, va
apuntar un altre dèficit tant a Es
panya com a Catalunya: es dóna
una escassa valoració social a la
cultura, no hi ha una tradició fi
lantròpica i els gestors culturals
estan poc preparats per buscar
mecenatges.!

Escola
d’Òpera de
Sabadell: 20
anys revelant
talents
BARCELONA Barcelona

S’han fet públics els noms dels
guanyadors del concurs Mirna
Lacambra, pel qual es decideix
quins alumnes de cant estudiaran
a l’Escola d’Òpera de Sabadell
aquest any. Es tracta d’una escola
que, en la celebració del 20è ani
versari, donarà l’oportunitat a
aquests guanyadors de participar
no en una, sinó en dues funcions
de la producció escollida. Aques
ta vegada serà el Don Giovanni
amb què té previst començar a
l’octubre la temporada Amics de
l’Òpera de Sabadell i Òpera a Ca
talunya.
Han estat 36 aspirant proce

dents dediferents comunitats au
tònomes amb un nivell que, asse
gura Mirna Lacambra, “és molt
alt, tant en qualitat de veus com
en tècnica vocal”. A Don Giovan
ni l’interpretarà el català Carles
Pachón, que ja va ser el Conte
d’Almaviva en l’última edició de
l’Escolad’Òpera,ambLesnozzedi
Figaro. Amb poc més de 20 anys,
Pachón s’ha revelat com una veu
mésmadura del que li correspon
driaperedat, ambuncolor,unvo
lumiunaformaatenirencompte.
De fet, també ha estat guanyador
del concurs de cant de les Corts.
D’altra banda, Pau Armengol in
terpretarà Leporello; a Donna
Anna li donarà veu Tatiana Bog
dantxikova; Don Ottavio serà Jo
an Francesc Folqué; a Donna El
vira la interpretarà Anna Niebla
(a qui ja s’ha sentit als Sopars
Lírics del 7 Portes), i Marta de
Andrés, que ja ha cantat a Saba
dell, farà de Zerlina. Finalment,
Masetto i el Comendatore recau
ran en Albert Cabero i Gerard
Farreras. Tots plegats faran el
XXcursdeProfessionalitzacióde
manera gratuïta, de l’1 de setem
bre al 27 d’octubre, i representa
ran el muntatge d’aquest Mozart
el 27 i el 29 d’octubre, al teatre La
Faràndula, amb el muntatge pro
fessional d’ÒperaCatalunya.!

Jamboree
1-3 de juliol

Tres nits amb Myriam Swanson
Magnolia / Flamingo Tours /
Early Blues Moods

Jardins del Teatre Grec
2-31 de juliol

Concerts de petit format

Jamboree
5 de juliol

Hermeto Pascoal Grupo
Llegendaris

BARTS
5 de juliol

Lucy Rose + Lucía Scansetti

Jamboree
6 i 7 de juliol

Princes of Time
Llegendaris

BARTS
6 de juliol

Nathaniel Rateliff
& The Nights Sweats

Harlem Jazz Club
7 de juliol

Tori Sparks & Calamento
El mar

Jamboree
8-10 de juliol

Benny Golson Quartet
Llegendaris

BARTS
8 de juliol

Lole Montoya
Recuerdos. La música de ayer y hoy

BARTS
9 de juliol

Gustavo Cordera
& La Caravana Mágica
Los dementes me acompañan

Teatre Grec
10 de juliol

Estrella Morente
El flamenco abre el corazón

Hiroshima
10 de juliol

Dorian Wood

Teatre Grec
11 de juliol

Banda Municipal de Barcelona
Egmont de Beethoven. L’heroisme per
la llibertat

Jamboree
12-16 de juliol

Llibert Fortuny: 100% Llibert
Llibert Fortuny Solo Ride / Llibert Fortuny
Acoustic Trio / Llibert Fortuny Gas Band

Teatre Grec
12 de juliol

Benjamin Clementine
At Least for Now

Teatre Grec
13 de juliol

Jorge Drexler
feat. Luciano Supervielle
Perfume

Centre Artesà Tradicionàrius
14 de juliol

C4 Trío
Vertigen musical veneçolà

BARTS
14 de juliol

William Fitzsimmons

Sala Apolo
14 de juliol

Giant Sand

BARTS
16 de juliol

Electropikal Fever Fest

Mercat de les Flors -
Sala Maria Aurèlia Capmany
16 de juliol

Quartet Brossa - Col·lectiu Brossa
Com panys

Jamboree
17 de juliol

Ala·ni
You & I

Hiroshima
17 de juliol

Scott Matthews
Home Part I

Teatre Grec
17 de juliol

Myles Sanko

18 de juliol
Teatre Grec

Nit de tango: Quinteto Real
Marcelo Rey / Homenatge als clàssics
del tango

Jamboree
19-23 de juliol

Los Mambo Jambo
Jambology

BARTS
21 de juliol

Steve Vai
Passion & Warfare. 25th Anniversary Tour

Sala Apolo
22 de juliol

Anthony Strong
On a Clear Day

Teatre Grec
22 de juliol

Mayte Martín
Tempo Rubato

Mercat de les Flors -
Sala Maria Aurèlia Capmany
23 de juliol

Après Minuit (Cece Giannotti
i Francesc Chaparro)
Exodus to the Promise Land

Teatre Grec
26 i 27 juliol

Nit de musicals: Swing Broadway
Barcelona Jazz Orquestra / Paco Mir

Harlem Jazz Club
28 de juliol

Ray Cuza & Septeto Sazonando
de Cuba
Félix Richard

BARTS
28 de juliol

St. Paul and the Broken Bones

Teatre Grec
31 de juliol

Manel
Jo competeixo

GREC 40 ANYS
30 de juny

40rquestra Plateria
Inauguració

5 de juliol

Maibaum
Jordi Galí / Cie Arrangement Provisoire

7 i 8 de juliol

La Central del Circ, al Grec

21 i 22 de juliol

La partida
Cia. Vero Cendoya

31 de juliol

Chico Trujillo + Sense Sal
Festa final

Consulta la programació de teatre, dansa,
circ i minigrec a barcelona.cat/grec
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