
Nota de premsa. 25 de  Novembre de 2020. Barcelona 
 
Malgrat la desescalada la Cultura no entra a les biblioteques 
 
La Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre per la qual es programa la 
desescalada  no permet activitats presencials ni a biblioteques, ni a museus,  ni a 
sales d’exposicions. 
 
 
El Col·lectiu de Professionals de la Narració Oral de Catalunya no podem entendre 
que estigui prohibida la programació cultural presencial pròpia de les biblioteques i 
museus.  
 
Per què no està permesa la nostra feina si no és dins d’un teatre? Perquè sí podem 
treballar a la sala d'un centre cívic al  costat de la biblioteca i no a dins la 
biblioteca? 
 
Com a narradors no veiem diferència de garantia sanitària entre una activitat 
presencial a l’auditori d’una biblioteca, i la mateixa activitat feta a qualsevol altre 
equipament. Entenem que la condició és el respecte a  totes les mesures de 
seguretat sanitària: distància, aforament, ventilació i no pas la funció d'un edifici. 
És per això que aquesta prohibició ens sembla arbitrària, inútil sanitàriament i 
lesiva per a la cultura, per a les biblioteques, per al  públic i per al nostre col.lectiu. 
 
Els narradors i les narradores som treballadors del món de la cultura, som art 
escènica i no podem exercir la nostra feina. I ningú no ens diu el perquè. Com a 
professionals autònoms ens trobem que totes les activitats culturals son viables i 
innòcues, menys la nostra. 
 
Això és especialment greu perquè en aquests dos mesos hem de fer les sessions 
ajornades de confinaments anteriors. I  és especialment injust per l’arbitrarietat: no 
es poden explicar contes? Contagien els contes? 
 



Demanem una rectificació immediata del Govern en el que entenem que és una 
errada de redacció. No hem trobat cap altra explicació. 
 
Cal no allargar aquesta situació de precarietat, fragilitat i desemparament en 
aquesta pandèmia. El teatre, la narració oral, els titelles, la música passen en molts 
espais, no només en un teatre o una sala de concerts. També a les biblioteques, 
també als museus. 
 
Reclamem del Govern mesures immediates per tenir el mateix tracte que els 
nostres companys i companyes, treballadors culturals que sí poden tornar a 
recuperar la seva activitat professional de manera presencial. Volem treballar. 
 
Davant la urgència de la situació hem elevat una queixa al  Síndic de Greuges. 
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