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SERRAT I SILVIO RODRÍGUEZ, ENTRE ELS SIGNANTS D’UN MANIFEST

260 artistes defensen 

un Ateneu de la cançó 
Reclamen un escenari estable per a la cançó d’autor a BCN

Pau Alabajos. També li donen su-
port el Club Tenco, de Sanremo, i 
la Fundació Víctor Jara. 

 
LA CIUTAT DE LA CANÇÓ / Serrat de-
fensa l’Ateneu «perquè Barcelo-
na continuï sent la ciutat de la 
cançó», com expressa en un ví-
deo fet públic aquest dimarts. 
En el muntatge, Silvio Ro -
dríguez demana «abraçar la cul-
tura i Barnasants», Maria del 
Mar Bonet al·ludeix als cantau-

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

L
a creació d’un escenari 
estable per als cantau-
tors, que Pere Camps, 
el director de Barna-

sants, ve reclamant d’algun 
temps ençà, disposa d’un con-
tundent planter d’aliats: 260 
veus donen suport al manifest 
Per la creació d’un Ateneu de la can-
çó, entenent aquest espai com a 
«centre d’estudi i investigació 
de la cançó d’autor».  

Entre els firmants del mani-
fest hi ha el trobador cubà Silvio 
Rodríguez, el piemontès Paolo 
Conte i la majoria dels noms sig-
nificatius de la nostra escena, des 
de Paco Ibáñez a Serrat, passant 
per Sabina, Víctor Manuel, Ana 
Belén, Lluís Llach, Maria del Mar 
Bonet, Quico Pi de la Serra, Mari-
na Rossell, Sisa, Pau Riba, Joan 
Isaac, Martirio, Manolo García, 
Quimi Portet, Pablo Guerrero, 
Luis Pastor, Pedro Guerra, Ismael 
Serrano, Ruper Ordorika, Jabier 
Muguruza, Toti Soler, Jordi Batis-
te, Enric Hernàez, Xavier Baró, 
Gerard Quintana, Lluís Gavaldà 
(Els Pets), Miquel Pujadó, Miquel 
Gil, Sílvia Comes, Pascal Comela-
de i Sicus Carbonell (Sabor de 
Gràcia). I exponents d’últimes ge-
neracions en català, com Roger 
Mas, David Carabén (Mishima), 
Sanjosex, Judit Neddermann, 
Anna Roig, Cesk Freixas, Névoa i 

tors com «un col·lectiu última-
ment molt maltractat», Paco 
Ibáñez veu en la iniciativa «un 
acte de justícia cultural» i Llach 
destaca el «paper reivindicatiu 
de la cançó d’autor».  

El projecte, que ve avalat per 
l’informe de la sociòloga 
Gemma Ponsa, treball de final 
de màster en gestió cultural tu-
toritzat per l’exregidor Ricard 
Gomà, contempla l’Ateneu com 
una cosa més que una sala de 

concerts: un espai de trobada, 
amb arxiu digitalitzat i tallers en 
els quals es generin projectes. Els 
models són equipaments com 
l’Ateneu Popular 9 Barris, la sala 
Beckett i el Centre Artesà Tradi-
cionàrius, i Pere Camps creu que 
s’haurien d’involucrar no només 
l’ajuntament i la Generalitat, si-
nó també el Ministeri de Cultura 
i la Diputació. «Ara toca reunir-
nos i que les administracions 
moguin fitxa», explica Camps. H
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PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
BARCELONA

Fins al 31 de juliol s’estendrà 
l’edició especial del Festival Cas-
tell de Peralada, que comença 
aquesta nit amb Entremos en el jar-
dín, una coreografia de María Pa-
gés que s’oferirà a les Muralles 
del Carme, espai que es recupe-
ra aquest any amb aquesta pro-
gramació alternativa i reduïda. 
El festival va cancel·lar l’oferta 
que havia preparat per al juliol i 
l’agost, que incloïa ballets, òpe-
ra escenificada i diverses mani-
festacions musicals. Però Perala-
da no ha volgut allunyar-se del 
seu públic i ofereix  recitals, con-
certs, dansa i conferències online. 

A Entremos en el jardín, María 
Pagés explora poesia i balla so-
bre textos de Sor Juana Inés de la 
Cruz, Ibn Arabi, Fray Luis de Le-
ón, Rumi, San Juan de la Cruz, Ta-
gore, Mario Benedetti i El Arbi El 
Harti. La bailaora estarà acom-
panyada per dues veus femeni-
nes, guitarra, violoncel, violí i 
percussió en un espectacle 
d’una hora de durada. Com tota 
l’oferta d’aquest mes, l’especta-
cle no es posarà a la venda per-
què comptarà amb un públic 
reduït i convidat, amb represen-
tació del món artístic, cultural, 
sanitari i empresarial com a 
mostra de recolzament als qui 
més han patit la pandèmia. 

Pagés també participarà di-
vendres en un debat amb el ba -
ríton Carlos Álvarez i el director 
Josep Pons. H

‘Covid-451’, la ficció són els altres

MANUEL PÉREZ MUÑOZ 
BARCELONA

L’estranya realitat actual va fer 
coincidir dilluns l’amenaça 
d’anul·lació del Festival Grec i 
l’estrena d’un nou format de 
Sergio Blanco, una lectura dra-
matitzada gens convencional 
amb els espectres de la Covid-19 
com a tema central de reflexió. 

Multiplicant l’efecte de les se-
ves sucoses autoficcions –pac-
tes de la mentida en escena–, el 
dramaturg francouruguaià 
proposa ara l’alterficció.  Cinc tre-
balladors hospitalaris acom-
panyen aquesta vegada al tam-
bé director per construir amb 

CRÒNICA Blanco crea una peça amb testimonis de persones que han lluitat amb el virus

els seus testimonis i experièn-
cies un suposat cas greu d’in-
grés per coronavirus. 

«La veritat i la realitat no 
m’interessen gaire», sentim 
com es defensa Blanco en esce-
na davant de les rèpliques que 
ell mateix ha escrit per als al-
tres protagonistes. S’entra en 
un joc de miralls pirandelians 
que explota la presència de l’au-
tor en escena. Veiem com es cu-
sen gairebé en directe les costu-
res de la ficció, fins al punt que 
els altres participants es veuen 
obligats a sortir en defensa de la 
realitat de les seves experièn-
cies personals. L’encert del càs-

ting i la senzilla posada en esce-
na, gairebé sense afectació, es-
quiven les trampes sentimen-
tals que un tema tan actual po-
dria haver disposat. 

En canvi, l’engranatge intros-
pectiu del text no encaixa tan bé 
com en altres lectures de format 
semblant (Memento mori, avui i 
demà també al Lliure). Algunes 
escenes exageren el to de l’auto-
paròdia i, fins i tot, projecten 
associacions estranyes: ¿ficar-hi 
Batman per parlar dels rat -
penats i la seva capacitat de 
transmetre virus?  

Tot i així, apareixen força en-
creuaments interessants de con-
ceptes, com per exemple l’opo-
sició entre els llenguatges de la 
ciència i l’art o la capacitat 
d’alleujament i curació que 
comparteixen teatre i medicina, 
associació casual però oportuna 
quan planejava sobre les sales 
l’amenaça de tancament. H33 Un moment de la representació de ‘Covid-451’.

ALFRED MAUVE

33 Alguns dels artistes signants del manifest ‘Per la creació d’un Ateneu de la cançó’, ahir.

JUAN MIGUEL MORALES
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