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La música sonarà als terrats de Barcelona

Cada artista o grup cantarà des 
d’un terrat o balcó diferent, que no 
coincidirà necessàriament amb el 

de casa seva. Per filmar cada ac-
tuació hi haurà dues càmeres, 

i una altra en un dron que 
servirà per anar d’un ter-

rat al següent. “Serà un 
equip molt bàsic, perquè 
volem qualitat de so pe-
rò no volem luxes, per-
què no es tracta de rodar 

un videoclip”, explica 
Buenafuente, que també 

precisa que la transmissió 
no serà en directe, sinó que les 

actuacions s’enregistraran prèvi-
ament, la qual cosa permetrà afegir-
hi elements de postproducció. La 
retransmissió començarà a les 18 h, 
“per acabar a les 20 h i fondre’s amb 
l’aplaudiment a tota la gent que ens 
cuida”, tal com informa Colau. 

“Volem enviar un missatge d’op-
timisme i d’esperança –diu Serrat–. 
Sabem que el dolor d’aquests dies 
no es pot capgirar amb la música. 
La música no cura, però sí que fa 
companyia. La música no guanya 
combats, però sí que estimula els 
combatents”. Serrat, que cantarà 
des d’un terrat de Gràcia, explica 
que després de gairebé “dos mesos 
tancat a casa, això de pujar a un ter-
rat és com una transgressió” i el fa 
sentir “com un nen”. 

“És un regal col·lectiu”, insisteix 
Colau, que també explica que la ins-
piració del format va venir de veu-
re les actuacions que els Stay Ho-
mas estan fent des que va començar 
l’estat d’alarma.e

A la cantonada de baix a l’esquerra, Joan Manuel Serrat. EL TERRAT Al centre, Sílvia Pérez 
Cruz. ALEX RADEMAKERS / EL TERRAT A la cantonada de dalt a la dreta, Lildami. EL TERRAT

Serrat, Lildami, Sílvia Pérez Cruz i Txarango, entre d’altres, participaran en un concert col·lectiu

PANDÈMIA

“Havíem de fer una cosa bonica i 
enviar un missatge d’esperança des 
de la ciutat de Barcelona per al 
món”, va dir ahir l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, en la presen-
tació del concert Barcelona, ens en 
sortirem, que es podrà seguir per te-
levisió i a la web Ensensorti-
rem.barcelona el dissabte 9 de maig 
de 18 a 20 h. Es tracta d’un espec-
tacle amb més d’una vintena d’ac-
tuacions en terrats i balcons de Bar-
celona presentades per Andreu 
Buenafuente i Clara Segura.  

Hi participaran, amb un tema 
per cap, Joan Manuel Serrat, Txa-
rango, Sílvia Pérez Cruz, Maria del 
Mar Bonet, Stay Homas, Manolo 
García, Marina Rossell, Antonio 
Orozco, Amaia, Els Catarres, So-
pa de Cabra, Sidonie, El Niño de 
la Hipoteca, Dorian, Joan 
Dausà, Clara Peya, Lildami, 
Koers, Suu i Roba Estesa. A 
més, Coque Malla i Leiva 
s’uniran al concert des de 
Madrid. I no es descarta al-
guna mena d’acció conjunta. 
L’esdeveniment és una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Barce-
lona, que hi aporta 200.000 euros 
per a despeses tècniques, amb Me-
diapro i El Terrat, i la direcció de 
l’espectacle serà compartida per 
David Lillo i Enric Cambra. “Tots 
els artistes han renunciat als seus 
honoraris; si no, això seria impossi-
ble”, diu Andreu Buenafuente. 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

El Lliure passa a l’acció 
amb nous espectacles

nyals sobre les herències rebudes 
que es podrà veure del 7 al 10 de 
maig, i El segon principi, de Mercè 
Sàrrias i Miguel Casamayor, una co-
mèdia sobre política local que s’es-
trenarà el 28 de maig.  

El director Roger Bernat, que des 
de fa temps experimenta amb l’ús 
de pantalles a escena, presentarà 
Màkina SHK, un artefacte digital 
amb frases de Shakespeare perquè 
el públic pugui endinsar-se en les 
obres del clàssic britànic en prime-
ra persona. El Lliure també impul-
sarà quatre adaptacions de clàssics 
per a infants: Victoria Szpunberg 
versionarà La casa de Bernarda Al-
ba, Pau Miró dirigirà Terra baixa, 
Helena Tornero adaptarà Antígona 
i Jordi Oriol s’encarregarà d’El rei 
Lear. “Som davant d’un paisatge in-
imaginable, però el coratge de les 
persones creatives pot ajudar mol-
tíssim a superar-ho”, diu Martel.  

A més, el Lliure s’ha aliat amb di-
versos teatres d’arreu d’Europa amb 
l’espectacle internacional Històries 
d’una Europa en crisi i reflexió, que 

El Teatre 
Lliure de 
Montjuïc.  
MANOLO GARCÍA 

 

portarà a les pantalles monòlegs cre-
ats a partir de les experiències del 
personal essencial de la crisi, com 
ara metges, infermeres, treballadors 
de la neteja i transportistes. En pa-
ral·lel, el teatre manté les conferèn-
cies programades a l’Escola de Pen-
sament, si bé ara es faran de mane-
ra virtual. Al maig es farà una sessió 
sobre el coratge i la representació i al 
juny una altra sobre l’humor com a 

acció directa. Alguns dels especta-
cles de la programació digital són de 
pagament (les entrades costaran en-
tre tres i cinc euros) i d’altres són 
gratuïts. Amb aquesta programació 
el teatre donarà feina a 30 artistes i 
8 conferenciants. 

Ajudes als artistes 
A banda de les noves produccions, el 
Lliure amplia el programa d’ajuts a 
la creació per proporcionar als ar-
tistes una alternativa a la davallada 
d’ingressos arran de la crisi del co-
vid-19. “Són ajuts al pensament i a la 
creació, no a la producció. No es gui-
en per la urgència de tenir un resul-
tat”, assenyala Martel. El teatre ha 
llançat cinc ajuts de 2.500 euros ca-
dascun per al disseny de projectes 
escènics i cinc més de 3.000 euros 
cadascun per a textos dramàtics. 
Juntament amb FiraTàrrega, oferi-
rà cinc ajuts de 2.500 euros a les 
dramatúrgies d’arts de carrer, i amb 
el Temporada Alta n’oferirà cinc 
més de 1.250 euros a propostes es-
cèniques digitals. El teatre també 
manté els dos projectes dels crea-
dors en residència: Magda Puig se-
guirà treballant amb l’Institut Joan 
Fuster de manera virtual, i Lali Ál-
varez i Gemma Martínez reorienta-
ran el seu projecte de creació 
col·lectiva a l’àmbit digital.e

El Teatre Lliure passa a l’acció i pro-
duirà muntatges pensats per repre-
sentar-se a través d’internet que 
formen part d’una nova programa-
ció digital per als pròxims mesos. És 
la primera sala de Catalunya que 
anuncia noves produccions des que 
el govern espanyol va decretar l’es-
tat d’alarma. “La situació és tràgica. 
El coronavirus ha potenciat i ha am-
pliat la precarietat que ja existia. No 
podem esperar que ens diguin quan 
podem tornar a començar, hem de 
buscar nous camins de creació”, diu 
el director del Teatre Lliure, Juan 
Carlos Martel. Per això l’equipa-
ment programa per als pròxims me-
sos lectures dramatitzades, adapta-
cions de clàssics per a públic infan-
til, espectacles virtuals i xerrades 
que es projectaran a través del seu 
canal de YouTube. Entre les prime-
res hi ha El gegant del pi, una pro-
posta creada i dirigida per Pau Vi-

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


