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Lapandemiaacerca la
cultura al cierre total

El Prado, el Reina Sofía, el Liceu y el TNC bajan la persiana
hasta el 27; el sector privado teme pérdidas desastrosas

BARCELONA Redacción

E l sector cultural pa
sará estas dos próxi
mas semanas en la
UCI. La pandemia
del coronavirus ha
empujado a buena

parte de las grandes instituciones
culturales españolas al cierre total
durante dos semanas. Medidas
inauditas fueradetiempodeguerra
comoel cierredelMuseodelPrado
hastapor lomenoseldía27ofrecen
la temperatura de la situación. No
sólo el Prado. En Madrid, también
cierra el Reina Sofía. Y todos los
museos nacionales. Y la Biblioteca
Nacional.YlaFilmoteca.Ytodos–y
sonmuchísimos– los teatros públi
cos.YelTeatroReal.
En Catalunya, entre muchos

otros, bajan la persiana el Teatre
Nacional de Catalunya, el Mago

Pop y los teatros de Focus –Goya,
Romea, Condal, Villarroel–, y el vi
russellevapordelantecitascomoel
Festival de Jazz de Terrassa o el
Blues & Ritmes de Badalona. Pero
como además también cierran sus
puertaspordossemanaselLiceu,el
Palau de la Música y L’Auditori, el
virus será un gran revés para la ex
quisita programación de clásica y
ópera englobada dentro del Barce
lonaOberturaSpringFestivalenes
tastresinstituciones,quecomenza
baayerypretendíaatraeralpúblico
internacional. Se cancelan de en
trada las tres primeras funciones
del Lohengrin de Katharina Wag
ner en el Liceu, y también el recital
de LangLang en el Palau de laMú
sica y la Pasión según San Juan por
PhilippeHerreweghe.

Elmundodelpopyelrockporsu
parte capeará mejor el temporal
aplazando conciertos hasta nuevas
fechas, mientras el cine –cuyas sa
las tendrán un aforo de sólo un ter
cio en Madrid y Catalunya, como
permite la nueva normativa contra
el coronavirus– ve cómo las pro
ductoraspequeñasprefierenseguir
adelante con los estrenos y lasma
jors esperarán a mejores momen
tos. Las visitas de pensadores tam
bién se resienten: Alessandro Ba
ricco y Stefano Mancuso no
acudiránalCCCB.Mancusoharála
conferenciapor streaming.

El teatro, en estado crítico.Madrid
ha cerrado todos sus teatros públi
cos –Centro Dramático Nacional,
Teatros del Canal, Teatro Español,
Naves Matadero, Fernán Gómez,
CondeDuque...– y los grandesmu
sicales de la Gran Vía bajan la per
siana: desde El Rey León a Billy
Elliot,AnastasiaoLa jaulade las lo

cas. Aún así algunas salas abrirán
hoyaunterciodesuaforo,comoLa
LatinaconLafunciónquesalemalo
el Teatro Pavón Kamikaze, que es
trena Traición, de Harold Pinter,
conMikiEsparbé.MigueldelArco,
una de las almas del Kamikaze, ex
plicaquelapreventaibacomounti
ro y van a tener que devolver unas
150 entradas cada día. De hecho, el
sector teatral privado sufrirá dura
mente la situación. Un desastre sin

paliativos.ÀlexRigola,queestrena
ba hoy La gavina en La Villarroel,
cuenta que para que una función
privada como la suya no tenga pér
didashadetenerunaocupacióndel
70%.Conuntercio,elmáximodela
nueva normativa, las pérdidas son
brutales.PeroLaVillarroel,comoel
restodelosteatrosdeFocusenBar
celona, cierra hasta el día 27. Como
el Mago Pop y el TNC. En cambio,
tanto elLliure como laSalaBeckett

siguenadelante,dejandoenun33%
losespectadoresdesus salas.

La primavera de la clásica, palidece
Muchosgruposde turistas cultura
les internacionales que pensaban
acudiral festivalBarcelonaObertu
ra SpringFestival –que iba a exten
dersedesdeayeraldía30–cancela
ban ya ayer sus reservas, mientras
otros mantenían aún sus planes de
viajesparaentreel27y30demarzo.

Por otra parte, el Obertura City+,
que iba a llevar a todos los distritos
de Barcelona la clásica de forma
gratuita,haquedadocancelado,ex
ceptoel conciertoen laSagradaFa
míliael28,quesepospone.¿Tendrá
lugarel festival el añoqueviene?

Ni Razzmatazz ni Apolo. Para el
mundode lamúsicapopyrockesta
crisis resultarámuygravosaeconó
micamente, pero si el calendariode

Cultura
Situación de emergencia en el mundo cultural

El Gran Teatre del Liceu es una de las instituciones culturales que cerrará sus puertas hasta el día 27

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Elsectorteatral
privadoavisadeque
sufriráundescalabro
económicoporelcierre

LOS SUPERVIVIENTES

ElTeatreLliure, laSala
BeckettoelPavón
Kamikazeabrirán,pero
conunterciodeaforo
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dossemanasdesuspensiónseman
tiene,cabríalaposibilidaddereubi
car los conciertos en otras fechas.
Las grandes salas de conciertos en
Barcelona –Razzmatazz, Apolo–
anunciaban ayer que cerraban.
Dentro del festival Cruïlla, se ha

#tuitsdecultura

@EstelSole Estel Solé Escritora y actriz
Tancarem abans teatres que transports pú
blics? El sector se’n va a la merda i a nosaltres
segur que no ens ho recompensa ningú,
perquè la cultura no existeix, oi?

KatharinaWagner: “Anosotros
nonos intimidael coronavirus”
La bisnieta del compositor confía en salvar su ‘Lohengrin’ en el Liceu

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

KatharinaWagnerrecibíaayer lanoticia
de la cancelación de las tres primeras
funciones delLohengrinqueha venido a
dirigir escénicamente a Barcelona justo
cuando se disponía a presentar su mon
tajealaprensa.Así,endirecto,ysinanes
tesia. Sin embargo, no parece que la cir
cunstancia la vaya a doblegar. Lleva se
manaslevantandoestacoproduccióndel
Liceu con la Ópera de Leipzig, que aquí
protagonizan cantantes ya conocidos en
elGranTeatre, comoel tenor eminente
mente wagneriano Klaus Florian Vogt
(Lohengrin) y la soprano EvelynHerlit
zius (Ortrud), de la que aún se recuerda
sumagníficaElektra.Ladirecciónmusi
cal recaeenelpropioJosepPons.
El director general del Liceu, Valentí

Oviedo, se había hecho eco de los proto
colos de actuación indicados por las au
toridadessanitariasenunacomparecen
cia improvisadaque tuvo lugarenelBal
cóFoyer.Unacto casi performático, una
obraartísticaensímisma–decíaeldirec
tor artístico Víctor García de Gomar–,
“pues no sabemos cuál será el resultado
final”. Rodeado de 21 lienzos que reco
gen el concepto de Lohengrin –como
partedeunconcursointernacionalorga
nizadoporelClubWagner, elMeamy la
Fundacióde lesArts ielsArtistes–,Ovie
doanuncióque“si lasuspensiónsólodu
raquincedíaspodremoshacercuatrode
las siete funcionesprevistas”.
Efectivamente, sólo las funciones del

19, 22 y 25 de marzo parecen afectadas
por la situación de alerta ante el corona
virus que suspende la actividad en espa
cios de mil personas –el Liceu tiene

2.292 butacas–. Pero el plazo podría ex
tenderse.Aúnasí,laactividadenelteatro
continúa.Elaforovendidoesyadel80%.
Y un 28% de este (4.000 entradas) co
rresponde a gente de otros países, atraí
da por la excepcionalidad de tratarse de
unaproduccióndeKatharinaWagner, a
suvezdirectoradelFestivaldeBayreuth.
“Estamos tristes por la cancelaciónde

lanocheinaugural, peroestoyconvenci
da de que todo el esfuerzo no habrá sido
envano, tengolaesperanzadequelasúl
timas cuatro funciones se harán, no nos
pasaremos el día lloriqueando”. “Nonos
dejamos intimidarporel coronavirus”.

Así defendía la bisnieta de Richard
Wagner la producción deLohengrin.De
la que no quiso desvelar mucho... Sólo
doscuestionesfundamentalesqueellase
replantea de esta ópera romántica sobre
un caballero medieval condenado a no
desvelar su identidad. La primera es la
procedenciadeestepersonaje, elmotivo
de su presencia. ¿Realmente hay que
fiarsede él?Katharina sacude ahí la idea
debuenosymalosen laobra. Y la segun
da, el famoso cisne, aquí mecánico y de
color negro. ¿Qué simboliza? Esta pre
gunta ha acompañado a la bisnieta de
Wagner toda su vida, hasta que se plan
teóqueacasoestecisnees sólouncisne.
Una escenografía boscosa aunque li

berada de todo componente sobrenatu

ral del cuento de hadas da cuerpo a este
Lohengrin y recrea el ambiente invernal
delducadodeBrabantenelquetranscu
rre la acción. Entorno natural que en el
último acto se complementa con tres
grandescubossuspendidosquesimboli
zan losmundosdeLohengrin,ElsayOr
trud, condenadosanoentenderse.
Pons explicóquehanoptadopor tem

posricosperoligeros,cercanosalmundo
schubertiano. “Hay que entender que
Wagner hace un cambio mientras com
poneSigfried. Aquí procuramos evitar el
Wagnergruesoomanierista.Nohayque
olvidarqueestoes teatromusical”.c

DAVID ZORRAKINO / EP

KatharinaWagner

ANA JIMÉNEZ

@losdelvolcan Prodigioso Volcán Comunicación
¿Teletrabajo? ¿En casa? ¿Cuarentena? La
oportunidad de tu vida para leer. Desabaste
ce las librerías o desempolva los libros que
aún no has leído. Mientras ahí fuera pasan
cosas. #LíbrateconLibros

@SantiagoAlbaR Santiago Alba Rico Ensayista
Si hay que tomar hoy medidas drásticas para
proteger nuestro sistema de salud es porque
ayer se tomaron medidas drásticas contra él.
El desafío es múltiple: proteger la salud, el
sistema sanitario y la democracia.

@mariusserra Màrius Serra Escritor
Els autònoms no ens posemmai malalts,
però cobrem a tant la peça i tard o d’hora
hem de sortir a caçar.

EL RECLAMO DEL MONTAJE

Hasta 4.000 personas de
fuera deEspaña habían
comprado entrada para la
excepcional producción

pospuesto sine die el concierto de
este sábadode losSopadeCabraen
elPobleEspanyol.

Incertidumbres en el cine. La inci
denciaenelcineescomplejadentro
del varapalo que supone reducir a
untercio losaforos,comoocurreen
MadridyBarcelona.“Estamosmuy
preocupados”,diceelpresidentede
la asociación de distribuidores in
dependientes y director deWanda
Films, Miguel Morales. Los socios
de su entidad son en principio los
que se llevan la peor parte al no po
seer recursos como las grandes
compañías y grupos mediáticos.
Pero algunos de los distribuidores
quesedisponenaestrenarloqueen
el mundillo llaman “películas pe
queñas”nopierden laesperanzade
resistirel tiróne inclusode“benefi
ciarse” de los aplazamientos de los
estrenos más aparatosos. “Mucha
gente va al cine sin tener decidido
qué verán y por eso nosotros man
tenemos nuestra apuesta”, señala
unodeesosdistribuidores.Losúni
cos que esquivaránunperjuicio es
timable son gigantes comoUniver
sal,quehapospuestohastanoviem
breelestrenodeJamesBond.

Danza, lo más funky. Mientras el
Centre Cultural Terrassa cancela
balaGiselledelBalletdeSanPeters
burgo del fin de semana, el ICUB
mantenía –desde este sábado– la
QuinzenaMetropolitanadeDansa.
Y elMercat de les Flors optaba por
apuntarse a la solución del 33% del
aforo, lo que supone pérdidas eco
nómicas pero mantiene el espíritu
de laprogramacióncultural.

A grandesmales, remedios.ElTea
troReal, cuyo aforo de 1.746 espec
tadores supera de largo el límite de
lasnuevasnormassanitarias,hade
cididocelebrar apuerta cerrada to
daslasfuncionesdelaóperaAquiles
en Esciros para que sus abonados
puedan seguirla a través del palco
digital.Ypiensancederlaseñalaal
gúncanalpúblicodetelevisiónpara
abrirloa toda laciudadanía.Desus
penderatenerelmayorpúblicopo
tencial de su temporada. Eso sí, de
berán devolver todas las entradas
sinqueninguna aseguradora seha
gacargodeldispendio.c

LOS FEST IVA LES S IGUEN

]Pedralbescompletóayer
sucartel conNileRogers&
Chic (13 julio)yMiguel
Bosé(14 julio).Con34.000
entradasvendidas, el certa
mentambiénanuncióel
CarminaBuranade laCrea
DanceCompanyquedirige
MariaRovira.Lossociosde
ClubVanguardia tienenun
descuentodel20%desde
las 10demañanahasta las
10deldomingoatravésde
EntradasDeVanguardia.

Bosé yNileRogers
&Chic, enPedralbes

Cerrojazonunca visto demuseos
]LosmuseosdelPrado,Reina
SofíaoThyssen,así comolos
deArqueologíayAntropolo
gíao laBibliotecaNacionalde
España(BNE), todosellosen
elcorazónde laahoracapital
delcoronavirusentantoque
mayorzonaderiesgo, cierran
suspuertasdesdehoy jueves
“yhastanuevoaviso”.Esuna
medidasinprecedentesquese
adoptanaturalmentepara
evitarcontagiosdevisitantes
yempleados.Ladecisión
afecta, ademásdea lasentida
descitadas, alCineDoréy la
bibliotecadeFilmotecaEspa
ñola, losmuseosSorolla,Ce
rralbo,deArtesDecorativas,
deAmérica,delRomanticis
moyCentroTabacalera.Tam
biénsuspendensuactividad
abiertaalpúblicoelCentrode
ConservaciónyRestauración
deFilmotecaEspañolay los
dosarchivosdetitularidad
estatalubicadosenMadrid:el

ArchivoHistóricoNacionaly
elArchivoGeneralde laAd
ministración,ésteenAlcaláde
Henares.Segúnlanotade
Cultura,estaactuación“está
sujetaa laevolucióndeesta
situaciónextraordinaria”que
vivimosyes“susceptiblede
sersuspendidaomodificada
según lasdirectricesde las
autoridadessanitarias”. Co
moesobvio, lascuentasde las
distintasentidadesenFace
book,TwittereInstagramse
mantienenoperativase infor
marán–lomismoque laswebs
institucionales–,decualquier
cambioqueseproduzcaal
respecto.Enelcasode laBNE,
susresponsablesprecisaron
que“todos loscanalesde in
formacióndigital, entre los
quedestacanelcatálogoy los
distintosportalesdigitales
(BibliotecaDigitalHispánicay
HemerotecaDigital),perma
neceránactivos”.

VENTA DE ENTRADAS EN
entradasdevanguardia.com
20% DESCUENTO CLUB VANGUARDIA

Texto elaborado por: JUSTO BARRANCO,
MARICEL CHAVARRÍA, FERNANDO GARCÍA Y
ESTEBAN LINÉS
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La supresión de viajes del Imserso
pone en jaque a 360 hoteles
El sector alerta de problemas de liquidez y teme que afecte toda la temporada

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Lasupresióndeviajesdel Imserso
estemarzopara intentar contener
la expansión del coronavirus ha
acabadodedar lapuntillaaunode
los sectores más castigados por la
pandemia. Las cancelaciones de
viajes y de alojamientos turísticos
continúany las reservashancaído
entreun30%yun40%enfunción
de lascomunidadautónoma.Aes
to habrá que añadir ahora los
200.000 jubilados que dejarán de
viajar estemes a algunode los 360
hotelesadheridosalprograma,se
gún datos del propio Imserso. En
total, el programa prevé 900.000
viajes para esta temporada, que
acaba en junio, y genera 90.000
empleos directos e indirectos. El
valor del programa es de 1.142mi
llonesdeeuroshasta el 2021.
El sector turístico hace en estos

momentos balance de daños y te
me que las restricciones se alar
guen toda la temporada, ocasio
nando graves problemas de teso
rería. “Nos preocupa la falta de
liquidezquepuedansufrir lasem
presashoteleras, elmantenimien
to de los empleados, que haya ho
telesquetenganquecerrar”,seña

la Ramón Estalella, secretario
general de la Confederación Es
pañola deHoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat). La patronal
hotelerahapedidoalGobiernoun
aplazamiento de los pagos a la Se
guridad Social por unperiodo “no

inferior a tresmeses” sin recargos
ni intereses a todo el sector para
garantizar su liquidez. Además,
reclamanmás tiempoparaabonar
otros impuestos locales, como el
IBI, el IAEolas tasasmunicipales.
En este sentido, han criticado du

ramente el nuevo impuesto sobre
el combustible para el transporte
aéreo anunciado por el Ejecutivo
dePedroSánchez.Segúnloshote
leros, esta nueva figura fiscal ten
dría una “repercusión directa so
breel sector”.

El Gobierno tiene previsto
anunciar hoymedidas específicas
para el turismo, el primer sector
de la economía española con 2,5
millones de empleos, para inten
tarpaliar la tormentaqueseaveci
na. Además de la parálisis del tu
rismo interior, se prevéun impor
tante descenso de los turistas
internacionales –83,7 millones el
año pasado–. Algunos países ya
hanincluidoaEspañaenlalistade
lugares a los que recomiendan no
viajar, o bien han reducido las ru
tas por la disminución de la de
manda, como Rusia o Malta. El
FMI dibujó ayer un escenario
sombrío. “Además del cierto gra
dodedesaceleraciónquecabíaan

ticiparconlamaduracióndelciclo
económico, se espera ahora que
las perturbaciones temporales
ocasionadas por el brote global de
coronavirusalascadenasdesumi
nistro, el comercio, el turismo y el
consumo interno ralenticen aún
más el crecimiento económico en
el 2020”, explicaba el organismo
enel avancede su revisión anual a
la economía española. “Las reser
vas están paralizadas, apenas nos
entra nada”, resumían ayer desde
las asociaciones de agencias de
viajes, cuya supervivencia depen
dede la contencióndel virus.c

Las empresas
turísticas piden un
aplazamiento de
pagos para salvar
la tesorería

ALEJANDRO GARCIA / EFE

Ya no hay colas para visitar la casa Batlló de Barcelona a causa de la caída del turismo

Emergencia sanitaria

ANUNCIOS POR TELÉFONO

902178585
RECEPCIÓNDIRECTA

Av. Diagonal,
n.º 477, planta 1
08036Barcelona

ANUNCIOS POR INTERNET
Contrate su anuncio

directamente desde casa
http://clasificados.lavanguardia.com
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VENDE-
MOS
TU PISO
AL MEJOR
PRECIO

93 306 90 90
www.donpiso.com

931 223 953
Arizala 74 52Arizala 74|Còrsega252

.es

Muntaner 16, pral 2ª

Antes Muntaner 14

www.laflordelcaribe.es

Y 7 AMIGAS
QUE TE

RELAJARÁN

93 453 99 72

LAS MASAJISTAS
MÁS ATREVIDAS Y
ERÓTICAS DE BCN

Flordel

Caribe

Dom. y Lu. NOCHES 1H. 80€

VENTAS PISOS

CIUTAT VELLA
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COMPRAS INM.

PISOS, CASAS Y TORRES

COMPRO PISO O MITAD DE PISO
en Barcelona. 690 741 736

LOCALES Y PARKINGS

COMPRO Local o despach al con-
tado con o sin inquil 938252820

SERVICIOS

PRÉSTAMOS

**PRESTAMOS** T. 618 773 820

QUIROMASAJE

PAZ,QUIRO PROFES 660 596 131

MASAJISTA BALMES. 678769216

40€/H. RELAJANTE 625 733 601.

DIVERSOS

VARIOS

CAMBIO DE NOMBRE. Antes Lalit
y ahora Lalit Poptani, hijo de
Tuljaram 20 Nihal Bagh Colony
Kawari, Shahaganj, Agra. Uttar
Pradesh 282010

CONTACTOS

RELAX

LA CASA de las yayas. Solo vicio
Maria, Loli y Montse.631628260

TRAVESTIS
www.NuevoLoquo.com

MADURITAS
www.NuevoLoquo.com

RUSAS
www.NuevoLoquo.com

CATALANAS
www.NuevoLoquo.com

MASAJES ERÓTICOS
www.NuevoLoquo.com

GRIEGO
www.NuevoLoquo.com

6 AMIGAS, MADURA Y JOVEN. A
partir 20€. 10-21h. 93 186 29 79

TRAVES S. Pasivos T 664 031 427

MADURAS, CLOT. T. 93 231 51 51.

63A. ROSER 130B. 631 93 38 87.

VICIO 150P. FIESTA 632 96 81 60

TRAVESTI MORBOSA 659767678

LUCIA 38A. GRIEGO 932 466 522

CONTACTOS

TRAVESTI MADURA 932 656 258

QUARZ, QUARZ, QUARZ,
Andrea, Sofia, Ana y sus amigas
de nuevo con nosotros como
nunca.Trato exquisito, te invitan
a 1 copa ¡Volveras! Comp.50€ de
lu a vi.11 a 21 h. Av.Madrid nº 6.
piso 1º.685818025 y 933330533

TRAV. THALIA dotada 658077151

RELACIONES

RUSA DE 45 años¡¡.655 694 640

CONTACTOS

INSUPERABLE-BELLAS-EXÓTICAS
Yuli y Katy lu a vi 93 4232288

SRA.MAS Contactos 934 196 397

MARIA CATALANA "Molt sexi i
molt petonera". 634 933 775

CURVAS PELIGROSAS. 25 años,
te atreves? Privado. 651 320 346

BESOS CON LENGUA 632681321

PATRICIA DELGADITA cariñosa,
pelo negro, muy morbosa, todo
vicio.Turno noche.692 066 750.

COMPLETO 30€. DÚPLEX 50€.
24 hs. C/Calabria, 251, Entlo. 1ª

**** www.topdamas.com ****
un lujo a tu alcance.657 430 209

**** www.topdamas.com ****
65€.½ h. 110 €.1 h. 93 602 48 49

**** www.topdamas.com ****
Sant Eusebi, 68 bjos.08006 Bcn.

30 A. ISA, culo XL. 645 255 216.

MATARÓ PATRICIA brasileña 28a
te lo hago todo! 676978122. 24h

GIRONA CATALANA. 619 081 019

DEBORA 29a.mulata 1,65 altura
Muy compl.y viciosa 631 105 955

ATRACTIVA 32A part 632795480

CONTACTOS

MASAJES ERÓTICO

PEP. MSAJES Y MÁS 654255700

*CYROS MASAJES*.93 430 17 50

CATALANA particul 40€ beso ne-
gro y besos lengua 93 426 37 36

ESPAÑOLA MSJTA EROTICA 37 A.
desnuda con clase. 665 403 769

** TOTA NUA ** SIN MENTIRAS
Buen masaje.Discre.655 381 497

EVA TOT NUA!!! Et fare un mas-
satge bonissim ¡¡¡. 698 323 059

CONTACTOS

AGATHA 25 AÑOS .679 943 509

INTERCANVI .675086714 guapa

INA 120P. Preciosa 623 338 499.

EVA 25A EN APUROS 698426617

MADURO 30€ RELAJ.637 137 712

MSJ.anal aceite cal. 634 510 372

A 4 MANOS 1h.50€ 699 479 546

MSJE anal, sado, llu 669806485

33A.Multiorgásmica 632295530

MANRESA.Tetona. 632425009.

DEMANDAS

RELAX

SE PRECISAN SRTAS. educadas y
con buena presencia. Con o sin
experiencia. Horario flexible.
T. 606 535 681 / 93 414 76 54

¡¡NECESITAMOS CHICAS¡¡ Zona
Paseo de Gracia. T. 632 725 578

URGE SRA.madura 659 37 82 59
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EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

Fa vergonya posar un títol tan 
gastat a un article sobre les 
conseqüències econòmiques 
del Covid-19, però el temps 
apressa. Al binomi del títol li 

falta la meitat, “fortaleses i debilitats”, 
amb la qual es forma la matriu de l’anàli-
si SWOT (DAFO), una de les eines més ele-
mentals, i també més útils, de la disciplina 
del management. Aquí ens ocuparem no-
més d’algunes amenaces, començant per 
les més immediates, per recordar-ne d’al-
tres, més distants però més profundes, re-
re les quals pot amagar-se alguna oportu-
nitat. Deixarem per a persones més infor-
mades tot el que fa referència a l’esfera mè-
dica i també a les repercussions que 
aquesta esfera, juntament amb l’econòmi-
ca, pot tenir sobre la política: assumptes 
com si el desenvolupament de la pandèmia 
(l’anomenarem així atenent al canvi de ter-
me que finalment ha fet l’OMS dimecres) o 
les seves conseqüències econòmiques po-
den canviar el curs dels 
esdeveniments en paï-
sos com la Xina o l’Iran. 

En el pla més imme-
diat, els problemes cre-
ats per la pandèmia 
són problemes de li-
quiditat: cal pagar a la 
gent que es queda a ca-
sa, cal donar facilitats 
de pagament a les em-
preses que no han 
aconseguit vendre els 
seus productes o els 
seus serveis, cal submi-
nistrar liquiditat a un 
sistema sanitari tem-
poralment desbordat 
que ha de dur a terme 
compres i contractaci-
ons inesperades. Això 
és cosa del sistema cre-
ditici, que té el suport, 
naturalment, del Banc 
Central com a presta-
dor d’última instància. 

Darrere del teló fi-
nancer hi trobem l’eco-
nomia real. En aquest 
pla, patim la ruptura de 
cadenes senceres de 
producció, o per paràli-
si dels nostres proveï-
dors o per problemes de transport, que re-
sulta en menys producció: és el que ano-
menem un xoc d’oferta. Naturalment, les 
empreses paralitzades pel virus i les que 
esperen subministraments que no arriben 
per aquesta paràlisi experimenten una cai-
guda dels seus ingressos que pot obligar-
les a llicenciar temporalment treballadors, 
congelar sous o posposar contractacions. 

Els treballadors, al seu torn, reduiran les 
seves despeses: és el que anomenem un 
xoc de demanda. Per separat, cada xoc sug-
gereix un creixement inferior del PIB; tots 
dos junts ho fan gairebé inevitable: per 
aquest motiu parlem de la possibilitat d’un 
creixement negatiu, una recessió. El que 
passi amb els preus, que no importa ara, 
depèn del fet que un xoc sigui més o menys 
considerable que l’altre. 

Mitjançant la política econòmica con-
vencional, monetària i fiscal, és possible 
actuar sobre la demanda, per compensar 
en part els efectes de la pandèmia. No es 
pot esperar gran cosa de la política mo-
netària, més enllà del subministrament de 
liquiditat a què ja hem fet al·lusió, perquè 
el marge de reducció dels tipus d’interès 
i la resposta de la inversió privada a no-
ves baixades no sembla notable. D’altra 
banda, no cal gaire imaginació per elabo-
rar grans plans d’inversió pública que de 
tota manera seran indispensables per mi-
tigar els efectes de l’escalfament global, i 
que proporcionarien l’impuls desitjat a la 
demanda. Però es tracta de plans de ren-
dibilitat discutible en el curt termini, de 
manera que implicaran, en un primer mo-
ment, augments significatius del deute 
públic. Per desgràcia, el nivell mundial del 
deute ja és elevat, i en alguns casos –en-
tre els quals hi ha Espanya– la prudència 
aconsella no augmentar gaire l’endeuta-

ment. Pel que fa a la 
possibilitat que països 
menys endeutats n’aju-
din d’altres, és una co-
sa que no s’ha de donar 
per descomptada. En 
resum, doncs, la políti-
ca convencional es veu-
rà molt limitada, i el 
creixement de l’econo-
mia pot ser molt baix 
durant molt de temps. 

Aquest no és el marc 
mental en què estem 
acostumats a moure’ns: 
solem pensar en per-
torbacions transitòries 
que ens porten a un nou 
equilibri. Aquesta vega-
da sembla que plou so-
bre mullat: la crisi fi-
nancera del 2008 no 
s’ha resolt del tot, com 
mostra la persistència 
d’un elevat nivell d’en-
deutament; l’evidència 
del canvi climàtic no 
s’ha traduït en accions 
que estiguin a l’altura 
de la seva gravetat, de 
manera que la pandè-
mia incideix sobre un 
equilibri molt fràgil, i 

no cal descartar que el nou equilibri esti-
gui molt allunyat de l’actual, i que el ca-
mí que ens hi porti sigui llarg i tortuós. Pe-
rò cal afrontar la incertesa pensant que en 
el nostre model actual hi ha alguns grans 
problemes que sembla que ens neguem a 
afrontar, i que potser aquest moment ens 
obligarà a fer-ho: és aquí, sens dubte, la 
font d’oportunitats.

Coronavirus: amenaça o oportunitat?

ALFREDO PASTOR

PROFESSOR EMÈRIT D’ECONOMIA A L’IESE

En el nostre model hi ha  
grans problemes que sembla 
que ens neguem a afrontar,  
i potser aquest moment ens  

obligarà a fer-ho

GETTY
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Laia, Lídia i la contrareforma universitària

Coneixen la Laia? El 2010 
es doctorà en ciències po-
lítiques a Yale. Tornà a 
Barcelona, i treballà a 
l’IAE-CSIC i UPF un pa-

rell d’anys. Tanmateix, les retallades 
van mostrar l’efecte amarg de les esta-
bilitzacions “obús” a les universitats 
públiques catalanes d’inicis dels 2000: 
plantilles saturades. Sense espai, la 
Laia no va tenir la seua oportunitat. 
Però no es va atrinxerar en un con-
tracte pervers d’associat aconseguit 
per un mentor local, esperant el mo-
ment propici. Marxà el 2012 a Duke, 
i ara és professora a Georgetown. A 
més d’excel·lent persona, és investiga-
dora amb publicacions de primer ni-
vell, però no ha tingut oportunitats 
per tornar al sistema universitari ca-
talà. Ara ja no hi pensa; és mare, i s’ha 
organitzat la vida a Washington DC. 

Hi hagué un temps, fa un parell de 
dècades, en què el sistema universi-
tari rebé un fort impuls per millorar 
la qualitat de la recerca, amb efec-
tes positius sobre la docència. L’ob-
jectiu era reduir l’endogàmia (que és 
col·locar candidats criats a la matei-
xa universitat promoguts pels caps 
locals), millorar la qualitat dels pro-
cessos de selecció i promoure la con-
tractació de personal provinent d’al-
tres universitats. Per això, la llei 
d’universitats de Catalunya (LUC), 
a l’article 46, estableix les figures de 
professor agregat i de catedràtic, i a 
l’article 47 prescriu que per concur-
sar-hi cal obtenir una acreditació de 
recerca expedida per l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universita-
ri de Catalunya (AQU). Com és cone-
gut, les seues acreditacions són bas-
tant més exigents en recerca que les 
de l’agencia estatal ANECA. 

Fou un gran ajut per als grups que 
intentaven obrir portes, renovar ai-

re i reduir l’endogàmia. 
Per exemple, a Economia 
de la UB es va acabar la 
contractació de doctors 
propis el 2010; fins i tot 
abans, en alguns departa-
ments. Aquests canvis, 
que van tenir aplicació di-
versa, van contribuir a 
millorar la productivitat 
científica de molts depar-
taments, i van facilitar la 
contractació de doctors 
formats fora de Catalunya. També 
van millorar el funcionament dels 
departaments, perquè la principal fi-
nalitat de no contractar doctors pro-
pis no és contractar-ne altres de mi-
llors. Per sort, molts doctors formats 
aquí tenen qualitat equiparable als 
que contractem. La principal finali-
tat era trencar les dinàmiques de llui-
ta interna, perquè la selecció de per-
sonal postergava els mèrits en bene-
fici de fidelitats internes i servei al 
poder. O sia, feudalisme acadèmic. 

Però fa temps que corren vents de 
contrareforma universitària, a Cata-
lunya. La polèmica dels professos as-
sociats n’és una mostra. L’ús pervers 
d’un contracte exclòs de la dedicació 
a temps complet, utilitzat de forma 
molt diferent segons els centres 
(d’ací que el problema no sigui gene-
ralitzat), ha generat demanda d’esta-
bilització a l’estil antic. Irònicament, 
els caps locals que van promoure l’ús 
pervers en seran els beneficiats, ara. 
I les regularitzacions presents gene-
ren els mateixos incentius que les 
amnisties fiscals: anuncien futures 
regularitzacions. Fot-li, pou! 

Més símptomes: en universitats 
com la UB (però no en totes), les dar-
reres convocatòries de contractes per-
manents obvien l’exigència d’acredi-
tació de l’AQU, i accepten també la 

tunitats d’una generació, la que s’es-
tà formant o comença a produir. No 
es pot fer reculada. Per això cal acla-
rir què es vol de la universitat públi-
ca, i regular aspectes que en països 
més avançats no necessiten regula-
ció, perquè s’apliquen de costum, 
com la prohibició de contractar doc-
tors propis. I fer reformes en la selec-
ció de personal, i en la governança, i... 

Per cert, coneixen la Lídia? Es 
doctorà en economia a l’European 
University Institute el 2006. Des-
prés de treballar a la Universitat 
d’Alacant i a l’IAE-CSIC, la UB la 
contractà el 2013 com a professora 
visitant. Des d’aquell mateix any ja 
té la certificació d’agregada per 
l’AQU. A més d’excel·lent persona, 
també és investigadora amb publi-
cacions de gran impacte mundial. 
Però li toca completar la processó 
de vuit anys fins que la UB li facili-
ti l’oportunitat de concórrer a un 
concurs de professor agregat. Ha sa-
but que hi ha afortunats que han sal-
tat directament –de fet– d’associat 
(mitjançant un ús pervers de la ca-
tegoria) a agregat (contracte amb 
perfil de recerca), amb una produc-
ció acadèmica estrictament casola-
na i amb 0 (zero) cites als índexs in-
ternacionals amb què es mesura 
l’impacte de la recerca. L’efecte so-
bre la motivació és devastador. 

Però la Lídia estima la docència 
i la recerca, i probablement seguirà. 
I si ho féssim millor, potser tornaria 
la Laia. Si més no, s’hauria d’inten-
tar. I també per la Marta, que va ha-
ver de marxar a Göteborg el 2017; i 
per l’Albert, que va haver de marxar 
a Copenhaguen el 2018; i per l’Anto-
nio, i per tants altres excel·lents in-
vestigadors, a més d’excel·lents per-
sones, que ni hi han tingut part, ni hi 
tenen veu.

certificació de professor 
contractat doctor d’ANE-
CA. Això és contrari al que 
disposa l’art 47 de la LUC. 
I més greu: la certificació 
ANECA exigeix una quali-
tat molt inferior a la 
d’agregat AQU (fins i tot 
inferior a la de lector). I les 
autoritats responsables al 
Govern efectiu miren a un 
altre cantó. Com van fer 
quan es convocaven con-

cursos restringits no previstos per llei 
(per exemple a la UB el 10 de febrer 
del 2017, per sort impugnats pel go-
vern central). Aquestes actuacions, 
resultat d’acords entre equips recto-
rals i sindicats, ens retornen les for-
mes velles, quan per progressar so-
vint era més important endevinar a 
qui s’havia de ser fidel que acumular 
mèrits acadèmics. 

Ara s’estan prenent decisions que 
poden hipotecar, novament, les opor-

GERMÀ BEL

ECONOMISTA

S’estan 
prenent 

decisions 
que poden 

hipotecar les 
oportunitats 

d’una 
generació

CRISTINA CALDERER

La cortina de fum de la “lluita definitiva”

Em va produir una nota-
ble perplexitat el dis-
curs de Carles Puigde-
mont a Perpinyà, en què 
va animar els més de 

cent mil assistents a l’acte a prepa-
rar-se per a la “lluita definitiva” per 
la independència. El moment de la 
independència, va venir a dir, és ara. 

El lector segur que recorda que el 
mes d’octubre del 2017 Carles Puig-
demont va proclamar la independèn-
cia de Catalunya en forma de Repúbli-
ca i va procedir a la seva suspensió gai-
rebé sense solució de continuïtat. La 
República catalana tot just va tenir un 
minut de vida. Es reconeixia, d’una 
banda, que s’havia produït una mani-
festació de la voluntat dels ciutadans 
de Catalunya l’1 d’Octubre, però es re-
coneixia també que no es donaven les 
condicions perquè aquesta voluntat 
pogués fer-se efectiva. La República 
catalana com a desideratum, però no 
com a realitat. Aquesta va ser la con-
clusió que va treure el llavors presi-
dent de la Generalitat dels esdeveni-
ments de setembre i octubre del 2017. 

Què ha passat en els dos anys i mig 
transcorreguts des de llavors perquè 

es pugui considerar que 
ens trobem ja en el mo-
ment de la “lluita definiti-
va” per la independència? 
Si el 2017, sent Carles 
Puigdemont president de 
la Generalitat, no va con-
siderar que el moment 
posterior a la celebració 
del referèndum, basant-
se en el qual es va fer la 
proclamació de la Repú-
blica, era un moment “de-
finitiu”, per què conside-
ra que aquest sí que ho és? 
Què ha canviat substancialment en la 
relació entre Catalunya i l’Estat per 
arribar a aquesta conclusió? ¿Està el 
nacionalisme català en condicions 
d’imposar-li a l’Estat avui la indepen-
dència de Catalunya i d’obtenir reco-
neixement internacional d’aquesta 
independència a diferència del que va 
passar el 2017? La resposta a aquest 
interrogant tothom sap quina és. El 
nacionalisme català no “s’ha rendit”. 
No és poca cosa. Però l’agenda inde-
pendentista no ha avançat gens ni mi-
ca. No s’ha fet ni un sol pas en aquests 
dos anys i mig que permeti entreveu-

sembre del 2017. I en les pròximes 
eleccions no tindrem al govern de 
l’Estat l’expressió reaccionària més 
que conservadora del nacionalisme 
espanyol, que és el que va suposar el 
govern de la majoria absoluta del PP, 
sinó que hi haurà el primer “govern 
de coalició d’esquerra” sota la Cons-
titució del 1978. Un govern que va ser 
possible per la participació de tot el 
nacionalisme català en la moció de 
censura del 2018 i de part d’aquest 
nacionalisme en la investidura del 
2019. Tant en el seu origen com en la 
seva configuració actual, el govern 
presidit per Pedro Sánchez no s’expli-
ca sense el nacionalisme català. 

Amb aquest govern espanyol hi ha 
en marxa una negociació. I al voltant 
de la naturalesa d’aquesta negociació 
i del seu contingut i abast girarà la 
pròxima campanya electoral. La 
perspectiva no és l’heroica de la “llui-
ta definitiva”, sinó la més prosaica 
del pacte que permeti una convivèn-
cia democràtica digna de tal nom. 

La “lluita definitiva” és una corti-
na de fum, i una expressió de descon-
cert i de manca de projecte de govern. 
I les eleccions són a tocar.

re la proximitat de la Re-
pública catalana. 

El nacionalisme cata-
là continua tenint avui el 
mateix problema que va 
tenir l’octubre del 2017: 
que no té un “projecte 
compartit de país” ba-
sant-se en el qual pugui 
justificar la seva preten-
sió de constituir una Re-
pública catalana. La dis-
tància que separa ERC i 
l’espai polític que presi-
deix Carles Puigdemont 

és visible per a tothom. Més ara del 
que ho va ser entre el 2015 i el 2017. 
I des d’aquesta distància no es pot en-
taular la “lluita definitiva” per la inde-
pendència. Aquesta distància condi-
cionarà la competició en el si del na-
cionalisme català en les pròximes 
eleccions al Parlament, se celebrin 
quan se celebrin. El moment electo-
ral serà el moment de la veritat per al 
nacionalisme català. Molt lluny que-
da el miratge de les eleccions “plebis-
citàries” del 2015 i també el de la uni-
tat “forçada” de les eleccions del 155 
convocades per Mariano Rajoy el de-

JAVIER PÉREZ ROYO

CATEDRÀTIC DE DRET 
CONSTITUCIONAL A LA UNIVERSITAT 

DE SEVILLA

El nacio-
nalisme 
català  

no “s’ha 
rendit”. No 
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Però la seva 

agenda no ha 
avançat gens 
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Amb el suport:

uan va néixer a Catalunya
el sector de la cervesa ar-
tesana?

El situem entre fa 12 i 15 anys.
És una tendència que hem im-
portat. Als EUA ens porten
trenta anys d’avantatge i països
de tradició cervesera han redes-
cobert la cervesa artesana. Aquí
no hi havia res. El tret de sorti-
da va ser l’arribada, fa 14 anys,
de Steve Huxley, un anglès que
va venir a Barcelona, va obrir
una cervesera artesana a Grà-
cia i va començar a fer tallers. Al
seu voltant es va generar un pe-
tit sector. Es van començar a
muntar les primeres fàbriques
amb registre sanitari cap al
2006. Ara estem en un moment
molt dolç, en una dècada s’han
obert fàbriques productores,
bars, moltes fires i el Barcelona
Beer Festival, que farà deu anys
l’any vinent, els mateixos que el
Gecan [el BBF havia de celebrar
aquest cap de setmana la nove-
na edició, però ha estat cancel-
lat pel coronavirus]. Hem vist
que cal una regulació específica,

Q

Vicepresidenta del Gremi d’Elaboradors de
Cervesa Artesana i Natural (Gecan)

● Judit Cartex és una apassionada productora i
difusora de la cervesa artesana, un sector que
es troba en un moment d’efervescència amb
més d’un centenar de productors a Catalunya

Judit Cartex

Rosa M. Bravo
BARCELONA

“A Catalunya vam
crear l’any passat
1.054 cerveses
diferents”

perquè funcionem molt dife-
rent del que es coneixia com a
cervesa. S’ha de legislar per a
nosaltres i s’ha aconseguit prou.

Què heu aconseguit?
Demanàvem que els impostos
especials sobre l’alcohol ens
tractessin com a petita indús-
tria. S’ha obtingut alguna dife-
rència i estem prou contents,
però s’ha d’aconseguir molt
més, tot i que amb la burocràcia
costa molt. Amb la Generalitat
hem aconseguit coses com con-
sensuar una guia de bones pràc-
tiques d’higiene per a petita in-
dústria cervesera que qualsevol
inspecció de sanitat té en comp-
te. Una altra pota del gremi és la
formació que oferim.

Quantes cerveses artesanes hi
ha a Catalunya?
L’any passat vam crear 1.054
cerveses diferents entre 105
productors. La varietat és bru-
tal. Tradicionalment es feien
tres estils, la rossa, la torrada i
la negra, i nosaltres fem cerve-
ses a mida, que és el sentit de
l’artesania, que passa per la
creativitat i la passió, i voler sor-

prendre. Hi ha de tot: des de la
cervesa sense alcohol o les molt
fresques de 3 graus fins a cerve-
ses d’11, 15 i 17 graus, envelli-
des en bota. De tots els estils:
àcids, amargs, dolços, secs,
molt caramel·litzats... Algun dia
tindrem un estil propi català.

Com seria aquest estil català?
M’imagino una cervesa fresca,
de no gaire graduació, però amb
molt sabor i molta aroma, diver-
tida i simpàtica. També hi hau-
ria una versió prèmium en bota,
perquè som un país de vi i hem
d’aprofitar les aromes que dona
la bota a la cervesa.

Què demana el consumidor que
arriba nou a aquest món?
Una rossa no gaire complicada.
Quan es fa una mica expert de-
mana una IPA, on el llúpol és el
protagonista. L’IPA té tots els
registres, des d’una d’amarga i
molt seca fins a una de molt dol-
ça i aromàtica, i per això crec
que triomfa tant. Les àcides es-
tan experimentant un creixe-
ment molt important, és una
cervesa molt de vermut. També
estem tornant als estils clàssics

com la cervesa belga molt cara-
mel·litzada o la real ale típica de
qualsevol pub d’Anglaterra, pe-
rò revisitades, molt adaptades
als nous llúpols que s’han creat.

Tot el llúpol ve de fora o ja se’n
conrea a Catalunya?
Aquí és incipient, els més de
moda són els de Nova Zelanda i
els Estats Units. Però estan sor-
tint tres o quatre coses molt in-
teressants a Lleida, Girona, i
també cultius portats per cata-
lans a Navarra i Lleó. Els cerve-
sers ens hem d’animar a provar
aquestes varietats perquè ales-
hores sí que podrem dir que és
una cervesa totalment local.

Com va arribar a la cervesa?
El primer record que en tinc és
en clau femenina a casa meva.
La meva àvia i la meva mare els
diumenges s’obrien una Xibeca
i algun glopet queia. Als 15 anys
vaig demanar als Reis una caixa
de Voll-Damm, molt racionada.
Sempre he pres cervesa d’ex-
portació perquè em satisfeia
poc la normal i vaig començar a
investigar i a fer cervesa per a
mi. Amb dues persones més em

vaig animar a muntar una peti-
ta cooperativa el 2012. Vam
fundar la marca Cervesa Barra.

I ara és una de les productores
del Garage Beer.
Som cinc. Fem quasi 500.000 li-
tres a l’any. És una de les grans
de Catalunya. Traiem una mit-
jana de tres o quatre cerveses al
mes, noves, revisitacions o col-
laboracions amb amics de Cata-
lunya, d’Espanya i de fora. Això
ens ajuda molt a aprendre no-
ves maneres de fer. És artesa-
nia pura i és preciós.

Moltes cerveseres industrials
s’hi han sumat i ja ofereixen va-
rietats artesanes.
Em sembla molt bé; si ho fan bé,
és positiu, són forts, arriben a
tot arreu i la poden popularit-
zar. Em sorprèn que no ho ha-
gin fet fins ara..., potser nosal-
tres hem estat l’espurna. Les
cerveses especials que fan les
cerveseres industrials no són
les més barates, i això ens ajuda
a explicar la diferència de preu
de l’artesana. No és que sigui un
producte més car, és que costa
més diners fer-la. ■

Cartex, a la fàbrica del Garage Beer, a l’Eixample de Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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