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Àngels Ponsa, representant de
cultura de CiU. CÈLIA ATSET

POLÍTICA CULTURAL

CiU es desmarca
de la Declaració

de Catalunya
per la Cultura

X.C.

BARCELONA. CiU va deixar ahir el
Cercle de Cultura amb un pam de
nas en negar-se a firmar la Declara-
ció de Catalunya per la Cultura. La
decisió va agafar per sorpresa la vin-
tena d’entitats que havien subscrit
el document impulsat pel Centre de
Cultura, i també els representants
de PSC, ERC i ICV-EUiA, que sí que
van firmar aquesta declaració de
mínims que propugna la recupera-
ció del paper central de la cultura en
el debat social i polític com a objec-
tiu prioritari del Parlament.

Àngels Ponsa, presidenta de la
sectorial de cultura de Convergèn-
cia, va explicar que la decisió de no
subscriure el document l’havia pres
“el comitè de campanya”. La lògica
electoral potser no aconsellava apa-
rèixer en la mateixa fotografia al
costat de l’antic tripartit. “No era
del tot seriós firmar una declaració
que no recull en la totalitat el nostre
programa electoral. Malgrat que hi
estem d’acord en un percentatge
important, hi ha coses de les quals
calia parlar”, va dir Ponsa.

Crítiques i laments
Els representants dels altres partits
presents al Cercle de Cultura, que
també tenen programes propis, van
ser crítics amb la decisió conver-
gent. Dolors Camats, d’ICV-EUiA,
va lamentar que “ni aquests mínims
certament imprescindibles siguin
possibles d’assumir” per CiU. Joan
Ignasi Elena, del PSC, també va cri-
ticar “l’absència de CiU”, perquè
“indica quines són les línies i les pri-
oritats del pròxim Govern”. Maria
Mercè Roca, d’ERC, no va ser tan
contundent. “Són temps de sumes,
i a vegades les sumes poden ser
complicades”, va dir Roca.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va passar pel Centre de
Cultura, però va marxar abans que
CiU comuniqués que no firmaria.
Segons fonts de la conselleria, Mas-
carell sabia que hi havia detalls que
feien preveure el no del partit.e

MÚSICA

La reobertura de l’Apolo
es decidirà dilluns

hem rebut col·lateralment, però in-
tentem accelerar el procés. Hi es-
tem molt a sobre”, assegura el direc-
tor de l’Apolo, un dels locals amb
més activitat musical de Barcelona.

El tancament de les dues sales de
l’Apolo, del saló recreatiu, de la sa-
la de joc i dels tres bars-restaurants
del carrer és conseqüència dels de-
fectes estructurals detectats en el
soterrani de l’edifici. Aquest espai
va ser utilitzat com a taller per
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB). La cessió va acabar
oficialment l’any 2011, tot i que uns
mesos abans TMB ja n’havia aban-
donat l’ús. L’any 2010 una inspecció
va detectar problemes estructurals
que, segons fonts municipals, “no
eren greus”.

L’Ajuntament va obrir un expe-
dient al propietari de l’edifici per-
què hi fes les reformes pertinents.
Les inspeccions posteriors van con-
firmar que no s’havia engegat cap
intervenció en el soterrani. Final-
ment, el districte de Sants-Montju-
ïc va notificar dijous el tancament
dels locals públics de l’immoble per-
què, tot i que “no hi ha indicis de risc
imminent de col·lapse”, no són ap-
tes per fer-hi les activitats per a les
quals tenen llicència.

Reubicació de concerts
Ara com ara, Guijarro no vol descar-
tar la possibilitat que la sala pugui
acollir els concerts del festival Pri-
mavera Club, que se celebrarà del 6
al 8 de desembre, però tot dependrà
del resultat de la reunió. De moment

s’han reubicat algunes de les ac-
tuacions previstes aquest cap de
setmana. El concert de Micah P.
Hinson es farà avui a Razzmatazz
i el de Dr. Ring Ding Ska-Vaganza
a l’Estraperlo Club del Ritme de
Badalona, també avui. Menys
sort han tingut les sessions del
club Nitsa i l’actuació de la Barce-
lona Jazz Orchestra, que han es-
tat cancel·lades.

Pel que fa al Primavera Club,
l’organització treballa per reubi-
car els concerts que no es podran
celebrar al Mercat de les Flors,
un equipament de titularitat mu-
nicipal que encara no té llicència
per fer-hi concerts.e

Stephen Malkmus & The Jicks a l’Apolo, durant
el festival Primavera Club del 2011. IVÁN MORENO

El reforçament provisional de l’estructura
de l’edifici es pot enllestir en cinc o sis dies

Sol Picó fa ballar 50 músics en concert a L’Auditori

idees esbojarradíssimes, però tot va
anar quallant a partir de negociaci-
ons amb els músics. Primer vaig
pensar a col·locar-hi ballarins, pe-
rò no: havien de moure’s ells!”, diu
Picó. I tots s’hi han abocat: els mú-
sics s’han vestit amb l’armari de la
companyia de Sol Picó, es posen
perruques, màscares, ballen dansa
contemporània, volen pels aires,
creen el caos total amb una inflada
de globus coral i toquen des de tots

els racons de la platea. “Musical-
ment, la premissa era tocar mú-
sica catalana. Vam triar dels
bons, els millors: els principals
compositors i les seves principals
obres –explica el director musi-
cal Juan Miguel Romero–. Però
no és un espectacle català, és una
obra d’avantguarda”. Arrenca
amb Juny (Sardana) de Juli Gar-
reta i tanca l’espectacle la sarda-
na El gegant del pi de Joan Bap-
tista Lambert, després d’un Al
vent de Raimon versionada per
Salvador Brotons que encén el
públic. Els nens acaben admirant
i volent tocar els músics com si
fossin Justin Bieber.

Després de tres funcions esco-
lars, aquest dissabte al matí L’Au-
ditori acollirà l’estrena d’A tot vent
dins la programació familiar. Diu-
menge, l’Orquestra Simfònica de
Barcelona reprèn al mateix espai
el concert educatiu Orquestra’t,
format per fragments d’obres
simfòniques que van des de Mo-
zart a Varèse i que acompanyen
dues ballarines.e

La Banda Municipal de Barcelona estrena avui
l’espectacle A tot vent per a públic familiar. CÈLIA ATSET

Inspecció
L’Ajuntament
ja va advertir
el propietari
de l’edifici
l’any 2010

Sorpresa
La canalla
acaba veient
els músics
com si fossin
Justin Bieber

LAURA SERRA
BARCELONA

Comença el concert a
L’Auditori. Apareixen
uns espectres negres a
escena. La platea, plena
de nens i nenes de pri-

mària, s’esvalota. De cop, aparei-
xen de tots cantons músics amb ca-
pelina, com si fos gairebé una
pel·lícula de por. Els ulls de la cana-
lla s’obren com plats. Els intèr-
prets pugen a l’escenari i comença
l’espectacle A tot vent: més que un
concert, un vendaval imparable de
música interpretat per la Banda
Municipal de Barcelona.

L’Auditori va encarregar a la co-
reògrafa Sol Picó un espectacle per
a públic familiar a partir d’onze te-
mes de música catalana (d’Eduard
Toldrà a Lamote de Grignon pas-
sant per Joan Albert Amargós).
“Volia trencar completament, crear
un contrast amb un concert i tenia

Crònica

Els gestors de l’Apolo es reuniran
dilluns amb tècnics de l’Ajunta-
ment per accelerar la reforma que
ha de permetre la reobertura de la
sala. Les obres són responsabilitat
del propietari de l’edifici.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. L’activitat en les du-
es sales de l’Apolo i els establiments
adjacents “no poden continuar
mentre no es facin les tasques de re-
forçament provisional de l’estruc-
tura mitjançant apuntalament”. Ai-
xí ho indica l’informe tècnic dels
Bombers de Barcelona, que dijous
va comportar el tancament dels lo-
cals afectats pel deteriorament es-
tructural del soterrani de l’edifici
dels carrers Nou de la Rambla i Vi-
la i Vilà. Alberto Guijarro, el direc-
tor de l’Apolo, considera que la pri-
mera fase de les obres, el reforça-
ment provisional, es podria enlles-
tir en “cinc o sis dies”, segons un
estudi arquitectònic. Aquesta pri-
mera reforma permetria la represa
dels concerts i de les sessions de dis-
coteca, perquè garantiria la segure-
tat del públic. “Després d’aquesta
reforma, els Bombers ens donarien
el permís per obrir”, diu Guijarro.

El principal escull per a la reober-
tura és acordar l’inici de la reforma.
La data sortirà de la reunió que di-
lluns hi haurà entre els gestors de
l’Apolo i tècnics de l’Ajuntament,
tot i que Guijarro recorda que “la
responsabilitat de les obres és del
propietari de l’edifici”. “Nosaltres


