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Cultura i Espectacles

Dinou ciutats catalanes i
divuit països diferents van
poder veure en directe di-
jous l’estrena del Rigoletto
del Liceu a través de pan-
talles de cinema. El ma-
teix dia, el cinema Truf-
faut de Girona i altres sa-
les catalanes connectaven
en directe amb el West
End de Londres, on Ian
McKellen i Patrick Ste-
wart estrenaven No
man’s land, de Harold
Pinter. Les més prestigio-
ses companyies teatrals,
les òperes més emblemàti-

ques, les orquestres simfò-
niques de renom, les estre-
lles de pop i rock, els mu-
seus més visitats del
món... Totes les expres-
sions culturals han trobat
en el cinema un aliat ines-
perat, gràcies a la digitalit-
zació i a les tecnologies de
transmissió d’informació
(fibra òptica, satèl·lits...).
“L’òpera és el número u,
però també hi ha concerts
de música clàssica i con-
temporània, ballet, teatre,
esdeveniments amb con-
vidats...”, diu Francesc Vi-
lallonga, autor d’una tesi
doctoral sobre l’exhibició
a Catalunya.

Segons Francesc Vila-
llonga, que és director del
grau de comunicació au-
diovisual de la Universitat
Ramon Llull, “hi ha països
com ara Suècia, Noruega o
Finlàndia molt avançats,
on entre un 5 i un 8% de
l’oferta de les sales de cine-
ma es dedica als esdeveni-
ments especials”. A escala
mundial, Vilallonga esti-
ma que l’oferta s’acosta a
un 5%, i “pel 2020 s’espera
que arribi a un 8 o un
10%”. Cada cop hi ha més
esdeveniments, i, com que
funcionen, augmenta
l’oferta.

Segons Maria Alemany,

responsable de màrque-
ting del Grup Balañá, “els
continguts alternatius
ofereixen la possibilitat de
veure esdeveniments in-
ternacionals al costat de

casa i a preus més assequi-
bles amb una qualitat ex-
cepcional, ja que es benefi-
cien de la tecnologia i el
format de les sales de ci-
ne”. Anna Lorente és res-
ponsable de continguts al-
ternatius de Cinesa, “els
primers a Espanya amb la
retransmissió el 2001 de
La traviata des del Liceu;
ara tenim un programa
consolidat d’òpera i ballet,
a més de documentals
d’art, una secció d’anime,
alguns espectacle teatrals
i musicals, videojocs...” 

Balañá va començar el
2010 emetent el mundial
de futbol de Sud-àfrica, i al

cap d’uns mesos van pro-
gramar la primera tempo-
rada clàssica d’òperes i ba-
llets. Els esports tenen po-
ca presència als cinemes.
“Ens encantaria passar un
Barça-Madrid als nostres
cinemes, però és compli-
cat per les llicències”, diu
la representant de Cinesa.
Segons Vilallonga, “el mo-
tor d’aquest sector és l’ex-
clusivitat del contingut, i
un partit de futbol es pot
veure a casa per televisió,
però una òpera no.”

La inversió en les sales
de cinema ha permès gua-
nyar públics. “Els cinemes
han fet molts esforços per

La globalització de l’alta

Les sales de cinema ofereixen en directe grans estrenes internacionals d’òpera,
dansa i teatre, i també exposicions i concerts de música clàssica o pop-rock

Bernat Salvà
BARCELONA

Continguts que
s’han vist o es
veuran en cines
catalans: el ballet
‘Jewells’, del Royal
Opera House;
l’obra ‘No man’s
land’, del National
Theatre, amb Ian
McEwan i Patrick
Stewart; un
documental sobre
una exposició
d’impressionisme
americà; el concert
dels Rolling Stones
a l’Havana, i ‘Julius
Caesar’, de la
Royal Shakespeare
Company ■  CINESA

/ BALAÑÀ / YELMO

Els continguts
alternatius
poden arribar a
ser un 10% de les
sessions dels
cinemes el 2020

Esdeveniments especials a les sales cinematogràfiques
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El premi Nacional
per a Josep Cots

L’APUNT Manresa, simpàtic i a qui pots fer totes les bromes,
que cap editor encaixaria. El dia de l’anunci va dir que
acceptava el premi en nom dels editors independents.
Li vaig retreure el terme independent, i que en realitat
es referia als petits, i que aquí tots som petits o mi-
núsculs. El premi a Cots és als que conreen la terra.
Qui va dir allò de la terra per a qui la treballa?David Castillo

Passo els dies anteriors a Sant Jordi, com els últims
mil anys, tancant pàgines. Vull destacar una alegria
perquè els periodistes tendim a les infaustes informa-
cions sobre les calamitats: el premi Nacional de Josep
Cots. Factòtum des de l’any Orwell d’Edicions de 1984,
i acostumat a corregir galerades, pagar sous i autors,
sense que li caigui cap anell, Cots és un home ferm, de

digitalitzar-se –diu Fran-
cesc Vilallonga–, i per fer
projeccions en directe cal
un plus d’inversions, per
connectar via satèl·lit o
per fibra òptica. Però això
permet aprofitar les po-
tencialitats del digital i la
polivalència de les sales,
amb una programació
més diversificada.”

En directe i diferit
No tot és transmet en di-
recte, per diferències ho-
ràries o perquè s’han de
subtitular continguts. Si
és pregravat, n’hi ha prou
amb projector digital, però
“es perd la tensió del direc-
te”, diu Anna Lorente, de
Cinesa. En general, s’apos-
ta més pel directe, perquè
funciona millor. “La ten-
dència del mercat és que

aquests continguts vagin
pujant, però depèn del que
ens arriba”, explica Loren-
te. Maria Alemany diu que
els continguts alternatius
de Balañá representen ac-
tualment un 1,30% dels
espectadors de tots els
seus cinemes, i que “tot i
que el contingut principal
sempre seran les pel·lícu-
les, el percentatge dels
continguts alternatius
anirà augmentant”.

Els preus varien segons
l’espectacle, la durada...
Es poden trobar entrades
per 11 o 12 euros, o per 25
euros. Avui mateix, a les
20.15 h, en sales de Balañà
i Cinesa, es pot veure l’es-
trena de l’espectacle de ba-
llet Jewells en directe des
del Royal Opera House de
Londres. ■

cultura

Cent seixanta-nou cine-
mes de 18 països van veu-
re en directe (excepte els
EUA, per diferència horà-
ria) el Rigoletto que es va
estrenar al Liceu. A tot
l’Estat, prop de 30.000
persones van omplir les 90
sales on es transmetia l’es-
trena. A Catalunya, es va
veure en 29 sales de 19
ciutats. Segons Roger
Guasch, director general
del Liceu, no es tracta de
diners, sinó de prestigi.
“Actualment estar als ci-
nemes costa diners, a nos-
altres, però també al Met i
al Royal Opera House –va
explicar en una entrevista
a El Punt Avui–. Si vols
que els millors directors i
cantants et vinguin, has
d’estar en aquest circuit.

Si no hi ets, no tens pre-
sència internacional, i per
tant el Liceu ha de fer
aquest esforç per ser-hi.”
Segons Roger Guasch,
“que el Liceu arribi a 18 pa-
ïsos com ha fet el Rigoletto
és genial des d’un punt de
vista de marca.” “També
hem de dir que tenim un
Rigoletto excepcional”, hi
afegeix

Es tracta de la quarta
col·laboració del Liceu
amb la distribuïdora Ri-
sing Alternative (una de
les més importants del
món) en el programa Live
in cinemas. El director del
Liceu remarca que és una
qüestió de prestigi: “És
una inversió per a la mar-
ca. Això permet que en
aquest moment estiguem
treballant per portar 50
persones de París i un al-
tre grup de Munic. Barce-

lona atrau, i, si té un teatre
d’òpera de qualitat, és ga-
rantia per Barcelona.” La
primera transmissió
d’una òpera del Liceu va
ser La traviata estrenada
el 2001 i projectada a sales
de Cinesa. “El Liceu va ser
un pioner en el tema au-
diovisual, juntament amb
el Met i el Royal”, explica
Roger Guasch.

El Liceu transmet tres
òperes per temporada.
“Normalment fem dues
retransmissions d’òperes
a l’any i el Liceu a la fresca
per Catalunya. No podem
fer com el Met, ho fa gaire-
bé setmanalment. Els cos-
ta molt, però els dona molt
de prestigi.” Roger Guasch
creu que s’ha de trencar el
concepte d’alta cultura:
“Hem portat aquest Rigo-
letto a 30.000 persones, de
tota mena de races, reli-
gió, estatus social... Hi ha
entrades per 10, 15 o 30
euros. L’òpera al cinema o
a la fresca trenca la idea
d’exclusivitat, la gent
s’adona que allò li arriba a
la pell. I pot fer que vingui a
Barcelona i vagi al Liceu.
No parlaria d’alta cultura,
sinó d’un concepte d’elitis-
me associat al Liceu que
està superat.” ■

El Liceu és pioner en transmissió de continguts i,
segons Roger Guasch, és “una inversió per a la marca”

El prestigi de ser
a tot el món
B.S.
BARCELONA

El ‘Rigoletto’ retransmès dijous des del Liceu ha arribat a 30.000 espectadors a l’Estat i a 18 països ■ ALEJANDRO GARCÍA

“Si vols que els
millors cantants
et vinguin, has
d’estar en aquest
circuit”, diu
Roger Guasch


