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Barcelona també vol ser pensament
L’Ajuntament impulsa la biennal de pensament Ciutat Oberta, que se celebrarà a l’octubre  
i comptarà amb Richard Sennett, Judith Butler i Georges Didi-Huberman, entre d’altres

Judith Butler, Richard Sennett, Xavier 
Antich, Simona Levi, César Rendueles, 
Alfred Brendel, Georges Didi-Huber-
man, Ievgueni Morózov i Renata Ávila 
són algunes de les persones que partici-
paran en la primera biennal de pensa-
ment Ciutat Oberta, organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració d’altres institucions, enti-
tats i col·lectius i que se celebrarà en di-
ferents espais de la ciutat del 15 al 21 
d’octubre. Aquesta serà la setmana que 
aplegarà el gruix d’una programació que 
tindrà continuïtat fins al desembre. 

Com va recordar l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, en la presentació al 
pati del Palau de la Virreina, la biennal 
és fruit d’una “idea acordada” amb el 
comissionat de Cultura, Joan Subirats. 
“És un projecte ambiciós i útil per a la 
nostra ciutat. S’impulsa des de l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona (Icub), pe-
rò compta amb moltes complicitats ar-
reu de la ciutat aprofitant el teixit cul-
tural i de pensament de Barcelona”, diu 
Colau. Aquest teixit inclou el CCCB, el 
Palau de la Música, el Col·legi d’Arqui-
tectes, la Universitat Oberta de Catalu-
nya, Lacol Arquitectura Cooperativa i 
La Ciutat Invisible, entre d’altres. A 
més, bona part del centenar d’activi-
tats, que seran gratuïtes, se celebraran 
en espais públics, com ara el fossat del 
Mercat de Sant Antoni, el recinte mo-
dernista de Sant Pau, les fàbriques de 
creació, les biblioteques, els centres cí-

vics i places i carrers. El pressupost glo-
bal és de 700.000 euros. 

La intenció de Colau és que la bien-
nal de pensament “no sigui un acte pun-
tual”, que tingui continuïtat “governi 
qui governi” i que convidi a reflexionar 
“el conjunt de la ciutadania”, i que, per 
tant, el debat transcendeixi l’àmbit aca-
dèmic. Segons Subirats, Ciutat Oberta 
debatrà sobre “temes clàssics de ciutat, 
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com ara la democràcia, la producció i la 
diversitat”. Tot i que la graella definiti-
va no es coneixerà fins al setembre, ja es 
pot avançar que la programació s’arti-
cularà entorn de quatre itineraris: Ciu-
tat Democràtica, Ciutat Digital, Ciutat 
Diversa i Ciutat Habitable. “Hem pen-
sat uns formats que no siguin convenci-
onals, sinó dinàmics”, diu Subirats. Les 
intervencions dels convidats no seran, 

per tant, el típic bolo en què un expert 
“ve a explicar el seu pensament”. 

Judit Carrera, que al setembre s’es-
trenarà com a directora del CCCB, ha co-
ordinat la programació lligada a l’itine-
rari Ciutat Diversa, que s’inaugurarà 
amb una xerrada entre la nord-america-
na Judith Butler, referent en els estudis 
de gènere, i la filòsofa gironina Fina Bi-
rulés, amb la intenció d’establir un pont 
entre “el que passa al món i el que pas-
sa aquí”, diu Carrera. També hi haurà 
una conversa al Palau de la Música entre 
el músic Alfred Brendel i el sociòleg 
Richard Sennett. “En un programa que 
enllaça amb la tradició del CCCB, refle-
xionarem sobre l’impacte de la globalit-
zació a les ciutats, també en la dimensió 
cultural”, explica Carrera. Ciutat Diver-
sa també comptarà amb la presència de 
Jordi Armadans (Fundació per la Pau), 
Marina Garcés, Georges Didi-Huber-
man i Najat El Hachmi, entre d’altres. 

L’arquitectura tindrà un paper des-
tacat en les activitats de Ciutat Habita-
ble. “Farem que es trobin un arquitec-
te i una personalitat d’altres àmbits, 
com ara escriptors, editors, sociòlegs i 
periodistes”, diu l’arquitecte Carles 
Muro. La incidència de la tecnologia en 
el desenvolupament social de les ciutats 
serà un dels eixos de l’itinerari Ciutat 
Digital, coordinat per Mayo Fuster, de 
la UOC, i visualitzar la ciutat invisible 
serà un dels propòsits de Ciutat Demo-
cràtica, en què Oriol Nel·lo proposa re-
flexionar sobre els drets a l’habitatge, a 
un entorn de qualitat, a la salut, a l’edu-
cació i a la memòria.◆ 
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Adetca crea uns nous premis per captar espectadors 
que s’entregaran durant la gala ‘Catalunya aixeca el teló’

El públic teatral 
cau prop d’un 8% 

A principis de setembre, l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(Adetca) encarava la temporada amb 
optimisme. El curs anterior (2016-
2017) les sales catalanes havien incre-
mentat un 5,28% el públic. L’associació 
veia factible prolongar aquest augment, 
però l’1-O i els fets polítics de la tardor 
van suposar un sotrac imprevist per als 
teatres catalans. A l’espera de tancar la 
temporada actual, Adetca calcula que 
aquest curs el públic teatral i la recapta-
ció hauran caigut al voltant d’un 8%. 
“L’octubre, el novembre i el desembre 
van ser els mesos vermells. També vam 
detectar un canvi d’hàbits: la venda an-
ticipada va decaure i molta gent com-
prava a taquilla, un fenomen que feia 
anys que no passava”, explica la presi-
denta d’Adetca, Bet Orfila, que preveu 
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que aquesta temporada la xifra d’espec-
tadors se situarà al voltant dels 2,3 mi-
lions de persones. 

Amb els tres milions d’espectadors 
a l’horitzó, Adetca ha creat uns nous 
premis de teatre a través dels quals es-
pera captar públic i posar en valor el 
sector. Els reconeixements reben el 
nom de Premis Catalunya de Teatre i 
s’entregaran el 18 de setembre al Teatre 
Coliseum durant la cerimònia Catalu-
nya aixeca el teló, que cada any dona el 
tret de sortida a la temporada teatral. La 
gala, dirigida i conduïda per Guillem Al-
bà i l’Orquestra Marabunta, es retrans-
metrà per TV3 a partir de tres quarts de 
deu del vespre. 

Adetca no pretén competir amb al-
tres reconeixements teatrals que ja 
existeixen (com els Premis Butaca, de 
votació popular, o els Premis de la Crí-
tica), sinó organitzar uns nous guar-
dons que “ressaltin l’excel·lència i les 

trajectòries artístiques”, i que “posin 
en valor el talent jove i la feina que es 
fa a les sales”, diu Orfila. Els guardons 
tindran cinc categories: premi al pro-
fessional artístic amb una trajectòria 
rellevant, premi a la persona o entitat 
que més ha contribuït a millorar les 
arts escèniques, premi a millor sala 
privada, millor sala pública i premi al 
projecte, artista o entitat amb un futur 
més prometedor. 

Seran uns premis honorífics que 
s’atorgaran de manera directa a partir 
d’uns finalistes que ha escollit una co-

missió d’Adetca. La decisió final recau-
rà en un jurat format per Marta Clari 
(Icub), Núria Lomas (Diputació de Bar-
celona), Magda Puyo (Institut del Tea-
tre), Agnela Domínguez (SGAE), Marta 
Font (públic) i Marta Cervera (periodis-
ta teatral). A l’hora d’entregar-los, Adet-
ca defugirà el protocol tradicional amb 
els discursos d’agraïment per part dels 
guardonats. “No volem que la gala giri al 
voltant dels premis, sinó al revés. S’en-
tregaran d’una manera diferent a la que 
estem acostumats i amb diverses sor-
preses”, avança Orfila.◆

Un moment de la gala Catalunya aixeca el teló de l’any passat. CRISTINA CALDERER


