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ENS ADHERIM A LA CAMPANYA #TheShowMustGoOnON
“Evitem tot contagi excepte el de la bellesa”,
director de la Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt.
Durant aquests dies de suspensió de l’activitat cultural als nostres equipaments,
adoptada per tal de prevenir l’extensió del coronavirus SARS-CoV-2, ens adherim a la
campanya iniciada pel Teatre Lliure, #TheShowMustGoOnON, l’espectacle ha de
continuar! (encara qui sigui on-line).
Us oferim una sèrie de continguts digitals accessibles des de les xarxes socials: youtube,
twitter i instagram, recursos culturals d’estar per casa! I que també anirem compartint
des de les nostres xarxes socials.
ARTS ESCÈNIQUES (TEATRE, MÚSICA, DANSA I CIRC)
Teatre Lliure:
#LliureAlSofà. Es poden veure obres teatrals completes a través del seu compte
youtube. S’hi podrà veure:
* «Hamlet», de William Shakespeare, dirigida per Pau Carrió i protagonitzada
por Pol López, que va rebre el premi Butaca 2016 al millor actor. Es podrà veure del
dijous 19 al dissabte 21 de març, a les 20h, i diumenge 22 de març a les 18h.
* «Renard o El llibre de les bèsties», un espectacle familiar dirigit a tots els públics.
Una adaptació musical de Marc Rosich del llibre de Ramon Llull. Va ser Premi de la
Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle de Teatre Familiar. El Lliure informarà
pròximament dels horaris d’emissió.
#TeatreAlFil. A través del seu compte de Twitter, el Teatre Lliure recupera el textos
de diverses peces breus de l’espectacle «Clàssics desgenerats», estrenat la
temporada passada en el marc del cicle Dones Lliures. Una proposta que ens apropa
a obres clàssiques sota la perspectiva de gènere.
#15 dies15anècdotes.En el seu canal de Instagram, cada dia de la confinament, el
Lliure publicarà imatges de quinze dels seus espectacles emblemàtics i una
anècdota relacionada amb ells.

Jordi Casanovas. L’autor de teatre ha creat el hashtag #coronavirusplays per animar a
tothom a escriure monòlegs o escenes d’un màxim de tres minuts sobre el que senten i
viuen en aquests moments de quarantena.
https://twitter.com/i/events/1238952537082015751
Carla Rovira. La dramaturga també ha volgut contribuir-hi i ha publicat en obert a
Youtube la seva obra Màtria.
Companyia La Ruta 40. Ofereix diverses de les seves produccions completes a través
de Vimeo, com Una lluita constant, un projecte de la cia i de Carlota Subirós que es va
estrenar a la Sala Beckett l'any 2018.
Ateneu 9 barris. Aquest centre dedicat al circ en ofereix la possibilitat de veure el seu
espectacle de circ Invisibles.
Mercat de les Flors. Retrats coreogràfics https://mercatflors.cat/pensament-arxiu-iedicions/retrats-coreografics/
Festival Sismògraf d’Olot. Des de youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=K_9LktNTDBc&feature=emb_title) ens proposa
que ens activem el cos durant el confinament. Per això ens proporcionen una taula de
moviments amb música de cinc minuts de durada, pensada per ser interpretada cada
dia a casa.
Teatroteca. Aquesta mediateca, creada pel Centro de Documentación Teatral de
l’INAEM, proporciona en streaming 1.500 obres de teatre gratuïtes.
Nau Ivanow. Des del seu canal Vimeo ofereix algunes de les seves produccions de
teatre.
Companyia Lazzigags. La companyia de teatre familiar Lazzigags ens ofereix els seus
musicals a www.youtube.com/user/lazzigags.
Cuarentena Fest, un festival a distància perquè la música no pari malgrat el
coronavirus
Del 16 al 27 de març una trentena de músics independents d’arreu de l’estat espanyol
impulsen el Cuarentena Fest, un festival musical a distància, transmès ‘en streaming’
amb actuacions -gratuïtes- a través dels canals de YouTube i de la pàgina web
cuarentenafest.tumblr.com.
Tots a Ca teua. Impulsat des de Menorca, és un festival efímer on actuaran músics com
Cris Juanico i Shanti que es pot seguir a través de Facebook.
Bankrobber. La discogràfica ha creat una llista a Spotify feta a partir d'una selecció de
cançons dels seus artistes, com Sanjosex, Mazoni i El Petit de Cal Eril, que ha batejat
amb un nom de Cançons maques per a aquests dies de merda.

Gran Teatre del Liceu. Liceu a casa. Ofereix una gran selecció de títols per gaudir
online a: www.liceubarcelona.cat.
Auditori de Barcelona. Ha creat la Coronalist a Spotify amb tota la música que hi
hauria d'haver sonat en directe durant els dies en què romandrà tancat. S’hi pot trobar
obres d'autors com Bernat Vivancos, Jules Massenet, Beethoven o Gershwin.
Orquestra de Cambra de l’Empordà
Han penjat el vídeo sencer del seu “Concerto a Tempo d’Umore” al seu canal de
youtube (https://youtu.be/lrJN7S2ddhE).
Metropolitan Opera House (MET) de Nova York oferirà aquesta setmana òpera online
de manera gratuïta a través de la seva pàgina oficial
(https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-operastreams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-companywebsite-during-the-coronavirus-closure/)
Ho farà cada nit a les 19:30h, és a dir, a la 1:30 hora catalana.
Dilluns 16: Carmen de Georges Bizet
Dimarts 17: La Bohème de Giacomo Puccini
Dimecres 18: Il Trovatore de Guiseppe Verdi
Dijous 19: La Traviatta de Giuseppe Verdi
Divendres 20: La Fille du Régiment de Donizzetti
Dissabte 21: Lucia di Lammermoor de Donizzetti
Diumenge 22: d’Eugene Onegin de Tchaikosvksy
Orquestra Filharmònica de Berlín ha obert durant trenta dies l'accés al seu Digital
Concert Hall, la seva sala de concerts digital. Registrant-se amb un correu electrònic, es
pot accedir a un ampli catàleg de concerts enregistrats i de documentals musicals. De
moment, també, mantindran els concerts programats però sense públic i els emetran
en exclusiva i de manera gratuïta a través d'aquesta plataforma.
CINEMA
Festival Protesta. Se celebra cada any entre Barcelona i Vic. Han preparat una selecció
de documentals i pel·lícules projectades en edicions anteriors del festival. El
Protesta té la voluntat de contribuir a transformar la societat a través del cinema. Tots
els films estan disponibles a la plataforma Filmin.
La plataforma eFilm ofereix 2.000 pel·lícules disponibles, entre ficció i documentals.
Amb el carnet de la biblioteca cada usuari pot veure'n 8 al mes (2 a la setmana),
completament gratis, independentment dels llibres i altres documents que es tinguin
en préstec. Un cop heu seleccionat la pel·lícula, teniu 72 hores per veure-la, ja sigui des
de l'ordinador, des d'una tablet o des del mòbil. Accedir-hi entrant a eBiblio.cat, iniciar
sessió amb el número del vostre carnet de biblioteca i la contrasenya.

Museus
Varis centres expositius ens ofereixen continguts en obert en els seus portals digitals:
Museu d’Art Contemporani ofereix recorreguts temàtics per la seva col·lecció, que van
des de les obres de dones artistes fins a les obres que reconeixereu perquè estan a
l’espai públic, passant per altres categories com els “campcentualismes”: materials
sobre la teoria queer i la filosofia de gènere.
El CCCB posa de relleu el seu Arxiu digital, on s’hi poden trobar conferències, entrevistes
i articles. També retransmetrà en streaming totes aquelles activitats que ho permetin.
De moment, es podran seguir des de la seva web la conversa entre Alessandro Baricco i
Jorge Carrión (16 de març a les 18.30 h) i la conferència de Stefano Mancuso (19 de
març a les 18.30 h).
El Museu Marítim ens transporta a la Barcelona de 1912.
Museu Picasso de Barcelona. Visita virtual a http://patis.museupicassobcn.org
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Visites a les seves col·leccions online. Es pot
escollir una obra i compartir-la a les xarxes socials amb
l'etiqueta #elMuseuNacionalACasa per tal d'elaborar un itinerari participatiu.
Museo Reina Sofia. Ofereix catàlegs descarregables d’algunes de les seves exposicions.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Ofereix un tour virtual i una visita des de casa
de l'exposició Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 1590-1670 a través
d'aquesta visita virtual i a explorar la seva col·lecció amb
l'etiqueta #ThyssenDesdeCasa.
Museo Nacional del Prado. Amb l'etiqueta #PradoContigo, publica comentaris d'obres
del seu fons a càrrec d'experts, al seu compte d'Instagram i a la seva pàgina de
Facebook.
Altres museus del món on es poden fer tour virtual visitar col·leccions online.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

DCULT. Revista cultural municipal
El DCULT, com eix central de la comunicació de les activitats culturals que es poden fer
des de casa posa l’accent en les produccions i propostes locals. Alhora, des dels
diferents eixos específics de la cultura, Cultura Popular, Auditori, Teatre, La Sala i
Biblioteques es fan propostes específiques de cadascun d’aquests equipaments i
programes culturals.
Veure el seu Instagram, Twitter i Facebook

BIBLIOTEQUES
Recopilem totes aquelles accions relacionades amb la lectura i la cultura en general
(literatura, còmics, poesia, cinema, música...) que són d'accés obert i que es poden
consumir des de casa (productes en línia, gratuïts i, molts d'ells, en streaming). Tots
aquests recursos els anem compartint diàriament a les nostres xarxes socials:
- Blog: http://blogbiblioteques.vilanova.cat/
- Facebook: https://www.facebook.com/bibliotequesvilanovageltru
- Twitter: https://twitter.com/bibliotequesvng
En aquest enllaç es poden consultar i es va actualitzant a mida que ens assabentem de
noves
propostes: https://docs.google.com/document/d/140li6ab6Ay4ST_AzGzFkhDOkN60yu
DPOSBXC7eYjMWc/edit?usp=sharing
Dos grans esdeveniments relacionats amb la literatura dels propers dies que
compartirem ben aviat són:
- Dia Mundial de la Poesia (21 de març): acció per la que es comptarà amb els autors
dels 5 poemes del "P de Poesia" d'enguany i que es posarà en marxa a partir del
dissabte 21 de març.
- Diada de Sant Jordi (23 d'abril): acció en col·laboració amb tots els autors locals que
han publicat al llarg del darrer any i que es compartirà amb tothom a partir de l'1
d'abril.

Altres webs on mantenir-nos informats de nous recursos culturals que vagin sortint:
•
•
•

•
•
•

www.catorze.cat
https://www.nuvol.com/
https://culturadigital.blog.gencat.cat/2020/03/15/laculturaacasa-recursos-pergaudir-de-la-cultura-sense-sortir-de-casa/
www.timeout.cat
www.teatrebarcelona.com
La Cultura a Casa. En el seu compte d’Instagram La Cultura a Casa cada dia
publicarà propostes culturals que es poden gaudir des del sofà.

XARXES DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I D’ARTS VISUALS DE LA CIUTAT
També hi trobareu iniciatives noves que es vagin publicant a les xarxes, consultant els
webs, Instagram i Facebook dels nostres equipaments:
•
•
•
•
•

Teatre Principal
Auditori Eduard Toldrà
La Sala Centre d’Art Contemporani
Biblioteques de Vilanova
Dcult. Revista cultural de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
Us relacionem tot un seguit de link sobre la Cultura Popular ben interessants, per no
perdre el fil cultural!
•
•
•
•
•
•
•
•

Converses en directe i continguts de cultura popular on-line:
www.viruspopular.cat
La cultura popular a la ràdio i la televisó: www.festafesta.net
Fires i Festes Majors a Catalunya: www.viulafesta.cat
Reportatges de cultura popular: www.alacarta.cat/gaudeix-la-festa
www.youtube.com/c/Gaudeixlafesta
Llibres de cultura tradicional i popular, per anar pensant en Sant Jordi:
www.tradillibreria.com
Canal Blau: http://canalblau.alacarta.cat/fires-i-festes-populars
Retransmissions de festes de la comarca des de 2011. L’aniversari dels
pastorets 50 anys i molt més.
Cultura popular a la televisió catalana: https://www.ccma.cat/cultura/culturapopular/
El blog d’en Bienve Moya, folklorista, escriptor, activista i gestor cultural català
www.bienve.wordpress.com

LA CULTURA MAI S’ATURA!
FEM CULTURA D’ESTAR PER CASA!
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