
EL PUNT AVUI

DISSABTE, 16 DE MAIG DEL 2020 | Nacional | 19

Els efectes del coronavirus

Davant la desaparició de la
majoria de festivals musi-
cals d’estiu i la complexitat
per programar en sales tan-
cades, s’obre l’espai Sala
Barcelona (dos escenaris al
Fòrum i un tercer a l’anella
olímpica), que l’Ajunta-
ment cedirà equipat per-
què promotors i grups mu-
sicals puguin actuar-hi, a
mesura que ho permetin
les fases de desescalada.
També en l’àmbit musical,
s’obrirà un concurs públic
per transformar l’espai de
concerts de la Sala Barts en
una casa de la música que
integri altres objectius,
com ara la música comuni-
tària i processos de recerca.

Ahir al vespre, l’empresa
que gestiona la sala des de
fa set anys, The Project, la-
mentava la incertesa que
afegia aquest anunci i ad-
vertia de la manca de sales
de concerts a la ciutat:
“Creiem que avui [ahir] no
és el moment d’afegir més
angoixa al sector, tan tocat,

ni de generar inseguretat
als treballadors de l’empre-
sa”.

L’Institut de Cultura de
Barcelona destinarà qua-
tre milions en les 21 ac-
cions proposades. De les
novetats d’ahir, destaquen

els 300.000 euros que es
destinaran en una subven-
ció a projectes artístics i els
200.000 que es donaran
per habilitar espais cultu-
rals (llibreries, museus, ci-
nemes i galeries) a les de-
mandes de les autoritats

sanitàries. La partida anual
del Consorci de Teatres,
adreçat a reformes d’equi-
paments, enguany, se cen-
trarà a aquesta finalitat per
a sales d’arts en directe.

Subirats va confirmar
que el Grec tindrà una cin-

quantena de produccions
locals i una trentena més
entre les internacionals i
les de produccions priva-
des. El festival (el director
Cesc Casadesús el presen-
tarà a principis de juny) se
centrarà en Montjuïc. Con-

fien a entrar fins a 800 per-
sones a l’Amfiteatre, un es-
pai en el qual en caben fins
a 2.400. El Grec tindrà un
costat digital i una tercera
etapa que servirà per veu-
re produccions que es van
quedar sense explotar els
mesos de març i abril i que
es reprogramaran a partir
de la tardor. Les festes de
la Mercè es podran conti-
nuar fent, confia Subirats,
respectant les mesures sa-
nitàries. Per donar més su-
port a la creació local, s’ex-
pandeix el programa Bar-
celona Districte Cultural a
una trentena de centre cí-
vics la tardor vinent.

Subirats confia a rebre
la partida de 25 milions
d’euros estatals en con-
cepte de bicapitalitat cul-
tural, un acord que van sig-
nar Pedro Sanchez i Ada
Colau en la visita del presi-
dent del govern espanyol a
Barcelona. També espe-
ren notícies de rebaixes de
l’IVA de les entrades cultu-
rals al 0%. Ahir, els repre-
sentants sindicals van en-
viar una carta al ministeri
per queixar-se de la limita-
ció de termini imposada
per Hisenda per acollir-se
a l’atur de la intermitència

dels artistes
El comissionat admet

que la conversa amb la Ge-
neralitat és més fluïda que
amb l’Estat. Cultura acaba
d’afegir vuit milions més
als 31 (deu dels quals per a
crèdits a l’ICF) de fa un mes
per a afrontar la crisi pro-
vocada per la Covid-19. ■

J. Bordes
BARCELONA

La Sala Barcelona reduirà el
buit musical d’aquest estiu
aEs destinen 300.000 euros a projectes artísticsa S’impulsa la Sala Barcelona per mantenir
concerts a l’aire lliure a Es confirmen els cartells al Grec, a la Mercè i al Barcelona Districte Cultural

Una imatge de la plaça de Sant Jaume durant el començament de la Mercè de l’any passat ■ JOSEP LOSADA

Un any, de moment, sense
Primavera Sound, sense
Sónar, sense Peralada,
sense Pedralbes i, des
d’ahir, sense Cruïlla. El
festival barceloní, que ha-
via de celebrar-se a co-
mençaments de juliol al
parc del Fòrum, va confir-
mar el seu ajornament
fins al 2021 després d’ha-
ver pogut obtenir, per part
de la Generalitat, la consi-
deració de “força major”

com a motiu de la cancel-
lació. El Cruïlla, tanma-
teix, feia setmanes que ex-
plorava alternatives per
poder-se celebrar en-
guany. “Primer vam co-
mençar posant damunt de
la taula diferents mesures
quant a control d’accés
per adaptar-nos a mesures
sanitàries noves”, va expli-
car ahir, en declaracions a
aquest diari, Jordi Herre-
ruela, director del festival.
“Durant diverses setma-
nes hem estat parlant de si
l’accés podria ser possible
amb tests ràpids i controls
de temperatura, però
se’ns va acabar transme-
tent que els tests tenien
un marge d’error que no
suporta la massificació, i

que, tot i que el marge d’er-
ror fos només d’un 7%, si
l’aplicaven a 20.000 perso-
nes tancades en un mateix
recinte, aquest marge, per
molt petit que fos, era in-
assumible.”

El Cruïlla, finalment, va
rendir-se ahir a la Covid-19
(noves dates: 8, 9 i 10 de ju-
liol del 2021, amb opció de
mantenir l’entrada o recla-
mar-ne l’import), no sense
anunciar abans, però, la
celebració, durant el prò-
xim mes de juliol, de Cru-
ïlla XXS, un cicle d’espec-
tacles a l’aire lliure en es-
pais oberts de Barcelona
com ara el Poble Espanyol,
el recinte modernista de
Sant Pau i els jardins del
Teatre Nacional de Catalu-

nya. Amb entrades de 15 a
40 euros i la pràctica totali-
tat d’artistes catalans,
Cruïlla XXS es nodrirà de
200 espectacles, entre els
quals s’inclouran con-
certs, arts de carrer, mo-
nòlegs, circ i conferències.
“Cal que el sector cultural,

tant artistes com tota la
gent que hi ha darrere dels
artistes, es posi a treba-
llar”, va manifestar Herre-
ruela. “No volem resignar-
nos a acceptar que hi hagi
una nova normalitat sense
música. Hi ha una nova
realitat i tocarà adaptar-

nos, però no aturar-nos.”
Tot i que confia que una

vacuna permetrà tornar a
fer en un futur festivals
com ara el Cruïlla, Herre-
ruela té coll avall que hi
haurà protocols sanitaris
que quedaran “per sem-
pre”. ■

a El festival suspèn
l’edició del 2020 però
crea un nou cicle a
l’aire lliure: Cruïlla XXS

Guillem Vidal
BARCELONA

El Cruïlla proposa 200
espectacles per al juliol

El públic del Cruïlla, al parc del Fòrum en l’edició del 2018 ■ EFE
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