Barcelona, 16 d’abril de 2020

Benvolgut, / Benvolguda,
Esperem que estigueu bé, en aquest context tan delicat i complex que estem vivint, i que
pugueu tenir cura dels vostres familiars.
El 26 de març passat vam haver de posposar la presentació de la temporada 2020-2021
del Palau, per l’estat l’alarma provocat per la COVID-19. Conscients que la situació que
estem vivint s’allargarà, des del Palau hem decidit fer-vos a mans, ni que sigui en
condicions de confinament i amb un altre format, els continguts de la temporada 20202021 del Palau de la Música Catalana que amb tanta il·lusió vam preparar abans
d’aquesta crisi sanitària i dels quals ens sentim molt orgullosos.
Volem continuar a prop vostre, i per això us presentem la programació, perquè la
pugueu explorar, tot començant a descobrir-la i a gaudir-ne des de casa a través del web
i dels recursos digitals creats per a l’ocasió i ideats abans del confinament, com són el
minisite del projecte artístic, el vídeo artístic i la llista d’Spotify. Volem presentar-vos
el nostre projecte i les nostres idees. Volem il·lusionar-vos amb aquesta desfilada de
noms i de propostes innovadores i engrescadores que hem construït amb Simon Halsey,
director artístic dels cors de l’Orfeó; Mercedes Conde, la nova directora artística
adjunta, i tot el magnífic equip del Palau de la Música Catalana i dels cors, així com
enviar-vos un missatge d’esperança i de futur, tant per al públic com per als músics,
com per al sector cultural, que tan durament estem sent colpejats per aquesta crisi.
Volem obrir perspectives i explicar-vos la nostra temporada somniada. Desitgem que
gaudiu de la temporada tant com nosaltres hem gaudit preparant-la i esperem retrobarnos ben aviat per gaudir de la millor música en directe a la Casa dels Cants.
Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana,
i Joan Oller, director general del Palau del Palau de la Música Catalana

Nota important. Durant aquest període de llançament de la temporada, el Palau habilitarà l’atenció
virtual al públic a través del telèfon 932957207, del correu electrònic taquilles@palaumusica.cat i del web
www.palaumusica.cat; un servei excepcional, atesa la situació d’ERTO al Palau, però que és
imprescindible per garantir l’atenció al nostre públic.
A més, arran de l’excepcionalitat del context, totes les entrades i els abonaments comprats entre el
llançament de la temporada i fins al 30 de juny es podran acollir a la devolució de l’import total o al
bescanvi, sense justificació prèvia, fins al 15 de setembre de 2020. Finalment, com a mesura de
prudència, provisionalment fins al 15 d’octubre de 2020, en els concerts organitzats per la Fundació OCPMC només s’obrirà la meitat de l’aforament (amb alternança entre butaques). A més, i d’acord amb el
que estableixin les autoritats sanitàries al seu moment, el Palau adoptarà les mesures pertinents perquè
l’assistència als concerts es faci de la manera més segura.

