
26 el PeriódicoDISSABTE 
16 DE MAIG DEL 2020Gran BarcelonaConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Coses de la vida GRAN BARCELONA

la història

DES DEL 1892 3 MÉS D’UN SEGLE D’OCI

El que des del 2012 coneixem 
com a sala Barts va néixer el 
1892 com el Circo Español 
Modelo, primer local d’espec-
tacles de la història del Pa-
ral·lel. Un any després, amb el 
canvi de nom a Circo Teatro 
Español, va començar a acollir 
teatre i sarsuela a més d’espec-
tacles circenses. El maig del 
1907 va ser víctima d’un incen-
di. El novembre del 1909 va 
ressorgir de les cendres com a 
Gran Teatro Español, espai per 
al teatre i el cine fins al 1980. 

L’octubre d’aquell any va 
renéixer, a instàncies de l’em-
presari Mike Hewitt, com a 

versió barcelonina de la mí -
tica discoteca novaiorquesa 
Studio 54. Amb piscina i toro 
mecànic. La festa (animada 
per grans com Depeche Mode 
o New Order) va durar fins  
al 1994. Després arribaria 
Scenic Barcelona, restaurant-
espectacle similar a la sala  
de festes Scala. 

El 2010 va obrir les portes, 
gestionat per la SGAE, l’espai 
escènic Artèria Paral·lel. Dos 
anys després, ja gestionat per 
The Project, va renéixer com a 
Barts (Barcelona Arts on Sta-
ge), doble sala de concerts i al-
tres espectacles diversos.

Un espai en constant  
i acolorida mutació

La Barts 
s’estrenarà 
com a Casa 
de la Música
BCN habilitarà 
espai públic  
per a concerts 
aquest estiu

El Grec es farà 
en les dates 
habituals amb 
artistes locals

JUAN MANUEL FREIRE 

BARCELONA

D
es del segon trimes-
tre del 2021, la que 
ara coneixem com a 
sala Barts hauria de 

funcionar com a primera Casa 
de la Música de Barcelona: punt 
de trobada per a artistes, esce-
nari per a l’experimentació i in-
novació i possible nou escenari 
per a petits i mitjans festivals. 

Així ho va anunciar ahir Da-
ni Granados, delegat de Drets 
Culturals, en la roda de premsa 
telemàtica en la qual, junta-
ment amb Joan Subirats, tinent 
d’alcalde de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de Barcelo-
na, va desgranar els objectius 
del segon paquet de mesures de 
suport al sector cultural davant 
la crisi de la Covid-19.    

Al pla de xoc presentat el 18 
de març, valorat en 1.830.000 
euros, se suma ara una segona 
inversió d’1.670.000 euros, una 
xifra a què s’ha d’afegir un milió 
addicional per a accions de co-
municació. Segons va explicar 
Subirats, «cal ajudar la gent per-
què torni a tenir ganes d’assistir 
als actes culturals de la ciutat». 

Entre aquests actes figuren 
els del Festival Grec, que hau-
ria de seguir endavant en les 
dates habituals (bàsicament, 
al juliol), sempre adaptat a les 
circumstàncies sanitàries i 
 socials. S’intentarà mantenir 
l’esperit viatger del projecte li-
derat per Cesc Casadesús, però 
serà, necessàriament, una edi-
ció menys internacional; so-
bretot es treballarà amb com-
panyies i artistes locals. Entre 
les 80 produccions previstes, 
«15 són muntatges teatrals 
que es van cancel·lar a l’abril i 
al maig», va indicar Subirats. 
Els preus també s’adaptaran al 

context: hi haurà una tarifa 
única de 15 euros per a tots  
els espectacles; 10, en el cas 
dels familiars.  
 
DRET A LA CULTURA / Però amb el 
nou paquet de mesures, va 
 comentar Granados, s’ha in-
tentant anar més enllà de pro-
blemes conjunturals i pensar 
a llarg termini, en l’intent de 
«donar solució a problemes 
endèmics del sector cultural 
de la ciutat». 

Entre les mesures més 
 immediates destaquen els 
300.000 euros de subvenció ex-
traordinària per a projectes de 
creadors i creadores indepen-
dents; projectes que haurien de 
ser adequats a les possibilitats 
actuals a nivell pràctic, centrar-
se en noves línies d’investiga-
ció, donar resposta a reptes de 
la ciutat i tenir voluntat de 
crear capital social. 

D’altra banda, sales i festi-
vals estan, segons explica Gra-
nados directament a EL PERIÓ-
DICO, «entusiasmats» amb el 
projecte Sala Barcelona, que 
habilitarà espai públic per a la 
celebració de concerts durant 
l’estiu. En concret, aquests es-
pais seran els auditoris gran i 
petit del Fòrum (els escenaris 
Ray-Ban i ATP del Primavera 
Sound) i l’Anella Olímpica. Així 
s’ajudarà que la música en viu 
torni a la ciutat tan aviat com 
les fases ho permetin. 

 
AL PARAL·LEL, 62 / Pensant més a 
llarg termini s’ha posat en mar-
xa la reconversió de la Barts (Pa-
ral·lel, 62) en primera Casa de la 
Música de Barcelona. La sala és 
de titularitat pública i la con-
cessió a la promotora The Pro-
ject finalitza l’abril del 2021. Al 
llarg del 2020 es farà un con-

curs de caràcter obert per a la 
cogestió de l’espai, al qual po-
dran accedir les entitats que ho 
desitgin, inclosa The Project. 

En el nou projecte, qualse-
vol dimensió comercial passaà 
a segon terme i es potenciarà 
el valor públic. «La idea és 
aglutinar la cultura de base 
musical de la ciutat, que no té 
un equivalent del que és el 
Lliure per al teatre o el Mercat 
de les Flors per a la dansa. Sen-
se pensar tant a exhibir projec-
tes acabats, sinó a acollir pro-
jectes en desenvolupament». 
Més o menys com fan altres 
Cases de la Música a Catalun-
ya, xarxa a la qual s’integrarà 
aquest projecte. 

La Casa de la Música de Bar-
celona es dissenya pensant 
també en els festivals petits i 
mitjans que poden topar amb 
problemes per trobar escenari. 
«Penso en cites com el Say It 
Loud o l’AMFest i on podrien ce-
lebrar-se en el futur», afegeix 
Granados. Alguns, inclosos els 

CULTURA URBANA A CURT I MITJÀ TERMINI

 AL PARAL·LEL  La sala Barts, en una cantonada d’aquesta avinguda de teatres i cultura.
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SANCHO DE ÁVILA 
Antonio  Ollé Valls , de 66 a., 8.00 h. Joan  Cer-
dà i Grau , de 81 a., 9.50 h. Ana Maria  Llanso 
de Viñals , de 98 a., 10.05 h. Herminia  Gracia 
Pérez , de 102 a., 10.30 h. Jacinta  Hernández 
Estrada , de 95 a., 10.45 h. Manuela  García 
Gallardo , de 88 a., 11.00 h. Pedro  Cánovas 
Aparicio , de 89 a., 11.00 h. Carmen, de 84 a., 

11.10 h. José  Batalla Vilella , de 91 a., 11.25 

h. Salvador, de 50 a., 11.50 h. Nazario  Medina 
García , de 63 a., 12.05 h. Júlia  González de 

NECROLÒGIQUES
la Iglesia , de 78 a., 12.30 h. María del Carmen 

 Martí Estrada , de 86 a., 13.10 h. Bautista  Va-
lera Saiz , de 70 a., 13.25 h. Josefa Mercedes 

 Sendrós Soler , de 86 a., 13.50 h.  

 

LES CORTS 
Arnau  Perdiguero Talavera , de 36 a., 9.00 

h. Enrique  Díaz Buñuel , de 71 a., 9.45 h. 

Gonzalo  Miral Gallego , de 86 a., 10.30 h. 

Carmelo  Mateo Alcón , de 83 a., 11.00 h. 

Fernando  Mateo Bernabé , de 76 a., 12.00 

h. María Antonia  Sampol Herrero , de 93 a., 

12.30 h.  

 

COLLSEROLA 
Carlos  Moltó Cabré , de 79 a., 9.45 h.  

 
 
 

 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de Bar-
celona. Més informació, al 900.231.132.

dos citats, tindrien aquest any 
casa assegurada a la Fabra i 
Coats, però no hem d’oblidar 
que aquest espai necessita re-
formes per adequar-se a les 
exigències veïnals i, com reco-
neix Granados, «en aquest con-
text de crisi, la capacitat d’in-
versió es redueix». 

L’antiga Barts, a més, és 
més cèntrica, té millor sonori-
tat i no té una sola sala, sinó 
en dues: «La petita de dalt 
[Barts Club] seria un escenari 
perfecte per acollir propostes 
de l’escena de cantautors», 
 assenyala Granados. 

En el paquet de mesures 
anunciat ahir destaca igual-
ment la creació, a la planta 
baixa del Palau de la Virreina, 
de l’Oficina Ciutadana de la 
Cultura per donar suport i as-
sessorament al teixit cultural 
de la ciutat. També la revisió 
del projecte Músics al Carrer 
«amb una altra lògica», a la re-
cerca d’una relació més profun-
da entre espai públic i cultura. 
Com a projecte pilot, s’habilita-
ran deu punts nous a Ciutat Ve-
lla per a músics amb la intenció 
d’ampliar la iniciativa a altres 
districtes i disciplines. H

Comuns i 
PSC trenquen 
el pacte  
de govern a 
Castelldefels

El PSC i Movem En Comú Po-
dem han trencat el pacte de go-
vern a l’Ajuntament de Cas-
telldefels després que l’alcal-
dessa, Maria Miranda (PSC), fir-
més dimarts un decret pel qual 
retira als comuns les regidories 
de Vivienda, Comerç, Serveis 
Socials i Dependència, que fins 
ara mantenia Ana Quesada. La 
decisió de firmar el decret es va 
prendre «de manera unilateral 
i sense consensuar-se, segons 
fonts de Movem Castelldefels». 

Quesada va abandonar re-
centment Movem En Comú Po-
dem tot i que mantenia l’acta 
de regidora. A causa d’aquesta 
situació, i d’acord amb el Pac-
te Antitransfuguisme del go-
vern local, aquestes àrees han 
acabat repartides entre la resta 

de socis de govern (PSC, ERC i 
JxCat). Totes aquestes forces es 
van unir en un pacte després 
de les eleccions municipals 
per impedir que governés el 
PP, el partit més votat. 

 
11 CONTRA 14 / Amb aquesta 
 decisió, el mapa polític muni-
cipal queda així: PSC (6), ERC 
(4) i JxCat (1) governaran en 
minoria, mentre que el PP (8), 
Movem (3), Cs (2) i la regidora 
no adscrita Quesada estaran  
a l’oposició. 

La portaveu de Movem En 
Comú Podem de Castelldefels i 
coordinadora dels comuns, 
Candela López, va rebutjar la 
decisió de l’alcaldessa, Maria 
Miranda, ja que «es tracta 
d’àrees que s’havien atorgat en 
les negociacions de l’acord de 
govern i que formen part de les 
seves prioritats polítiques». H

CRISI MUNICIPAL

EL PERIÓDICO 
CASTELLDEFELS

Els socialistes han  

de governar en minoria 

amb ERC i JxCat

FERRAN SENDRA

RESIDÈNCIA LA VOSTRA LLAR GRÀCIA

Agustí Codina Tubau
Que ens ha deixat el dia 15 de maig del 2020

El tindrem sempre en el nostre record

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar  

el  seu condol als familiars i amics d'
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