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La inversió, de 72 milions d’euros, es farà entre ara i el 2007 amb l’Institut Català de Finances

La conselleria engega un “pla
de xoc” per refer equipaments

El departament que dirigeix
Caterina Mieras ha decidit no
esperar a tenir tot el mapa de
les necessitats d’equipaments
culturals del país per posar
mans a l’obra. A partir de se-
tembre i fins a finals d’any po-
sarà a concurs ajuts per valor
de 72 milions d’euros destinats
a millorar –només en alguns
casos a construir de nova plan-
ta– teatres, auditoris, sales po-
livalents, espais d’art, arxius

comarcals, ateneus i centres de
producció i creació artística. En
conjunt, es calcula que la ini-
ciativa arribarà a 140 infraes-
tructures repartides per tot el
territori, la majoria de titula-
ritat i gestió municipal. El pla
l’aprovarà avui el govern de la
Generalitat i suposa una in-
versió extra de la conselleria no
prevista al pressupost del 2005.
S’ha fet mitjançant un acord
amb l’ICF, que avança els 72
milions, a retornar en un pe-
ríode de 10 anys, amb un any
de carència. La conselleria, per
tant, haurà d’incloure aquesta
despesa en els seus pressupos-
tos de la pròxima dècada.

El 2007, però, la majoria
d’aportacions ja hauran donat
el seu fruit, atès que una de les
condicions per accedir a
aquests ajuts és que existeixi
un avantprojecte, que estigui
garantit tot el cost de l’obra i
que aquesta es pugui pràctica-
ment acabar en un any i mig.
A més, el suport de la conse-
lleria no pot excedir el 50 per
cent del total i també és ne-
cessari que hi hagi un pla de vi-
abilitat per a la gestió futura de
la infraestructura.

Els tipus d’equipaments als
quals va destinada la injecció
econòmica són, en primer lloc,
i amb una aportació de 32 mi-
lions d’euros, els arxius co-
marcals. De fet, en aquest cas
els ajuts no sortiran a concurs
públic, ja que simplement es
tracta de donar compliment a

la llei d’arxius que indica ex-
actament les poblacions que
han de disposar d’arxiu co-
marcal. En conjunt, s’actuarà
en 14 arxius.

La segona partida més forta
és la destinada a equipaments
escènics. En aquest cas sí que
hi haurà concurs públic i, si no
hi ha sorpreses, els diners re-
cauran en 25 teatres i audito-
ris de poblacions de més de
15.000 habitants. Aquests ajuts
seran els primers a posar-se en
marxa a mitjans de setembre,
juntament amb els 4 milions
d’euros per a unes 29 sales po-
livalents de localitats de menys
de 15.000 habitants. Per als cen-
tres de creació –10– i els ate-
neus –60– hi haurà respectiva-
ment 6 i 3 milions d’euros.

Mieras va insistir ahir que el
pla d’equipaments promès en
el Pacte del Tinell no estàra
llest fins a finals de legislatu-
ra. “El que ara fem és cobrir les
necessitats urgents i començar
a avançar. És un primer impuls
i són inversions que fem per als
municipis, a partir d’un ampli
consens amb els ajuntaments,
les diputacions i les entitats
municipalistes”.

Un Gran Germà real va
vigilar George Orwell
durant dotze anys

El creador d’un dels règims to-
talitaris més cèlebres de la his-
tòria de la literatura, George
Orwell, va provar la seva prò-
pia medecina durant dotze
anys, en què va ser vigilat per
la policia. Ara s’ha accedit als
documents que estaven classi-
ficats com a secrets i s’ha
sabut, segons publicava ahir el
diari The Guardian, que la po-
licia metropolitana de Londres
el va mantenir sota sospita
arran d’un viatge al nord d’An-
glaterra que va fer el 1936, un
any abans de la seva participa-
ció en la Guerra Civil Espanyo-
la. L’objectiu del desplaçament
era documentar-se sobre la ma-
nera de viure dels obrers per
escriure el llibre El camino a
Wigan Pier.

L’aleshores cap de la policia de
la localitat de Wigan, Thomas
Pey, va advertir a Scotland Yard
que l’escriptor s’allotjava en
“un apartament d’un barri de
la classe obrera” que li havia
aconseguit una amistat relaci-
onada amb el Partit Comunis-
ta. El perspicaç Pey va informar
a la central amb aquesta des-
cripció: “Pel seu estil de vida,
sembla que Orwell és un es-
criptor o que té alguna conne-
xió amb la literatura ja que des-
tina la major part del seu
temps a escriure”. Segons el
cap de la policia, a Wigan el
sospitós autor va estar “reco-
llint informació local com
noms d’esglésies i també pre-
guntant sobre les mines i les fà-
briques”. A més, Orwell tenia
molta correspondència amb
l’estranger.

La primera activitat que va
fer Orwell a Wigan ja va des-
pertar sospites. L’escriptor va
assitir a un míting en favor de
la lluita dels desocupats de la
indústria del nord d’Anglater-
ra. Fins aleshores el perfil po-
licial d’Orwell el retratava com
el fill d’una figura del coloni-
alisme anglès a l’Índia que va
deixar la seva feina per raons
desconegudes per viatjar a
París i a Londres i escriure uns
quants llibres. La policia de
Wigan el descrivia com un
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La conselleria
va presentar
ahir un “pla de
xoc” per posar

al dia equipaments
amb una inversió de
72 milions d’euros
entre ara i finals del
2007, gràcies a un
conveni amb
l’Institut Català de
Finances (ICF).
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La policia
metropolitana
de Londres va
seguir durant

dotze anys al
creador del Gran
Germà, sospitós de
relacionar-se amb
el Partit Comunista.
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● No vaig poder anar al
concert d’Antony and

the Johnsons quan van
tocar a Barcelona, però mig
per casualitat era a la ciutat
de Heidelberg el dia del dar-
rer concert de la seva gira
alemanya, allà mateix. El
cas és que vam anar a com-
prar les entrades a la botiga
de discos Crazy Diamond, i
naturalment vam fer una
ullada. Xafarder com sóc,
vaig voler mirar de prop
l’apartat –no gaire ampli,
val a dir– dedicat a música
dita espanyola. Doncs bé, el
primer disc que hi havia era
Orgànic, de Miquel Gil.
També hi havia Cap al cel, de
Marina Rossell, i encara
algun altre en català (ho
sento, però no pensava pas
que n’escriuria un article en
aquell moment, i no ho re-
cordo, i si bé l’article gua-
nyaria en versemblança si
me l’inventés, crec que no
seria ètic). També hi havia el
dels barcelonins transcul-
turals 08001, i a l’aparador
de novetats, per sorpresa
meva, el disc de Muchachi-
to Bombo Infierno.

L’altra sorpresa de la bo-
tiga és que hi havia una
gran secció per a discos
compactes de literatura,
amb obres llegides –en ale-
many i també com a mínim
en anglès– dels més diversos
autors germànics, mundials
i algun espanyol –em sem-
bla que hi havia una novel·la
de Javier Marías–, tot i que
no hi vaig veure cap català.

Encara més sorprenent és
per a mi l’existència d’una
part amb una bona pila de
discos de poesia, en una sec-
ció pròpia a part, secció que
no és única d’aquella botiga
sinó també de moltes lli-
breries alemanyes. I no
només discos de lectures:
també existeixen col·lecci-
ons àmplies, tan de lectures
més tradicionals com de po-
emes musicats, o antologies
personals o temàtiques, o
una col·lecció amb diversos
discos compactes dedicats
únicament a posar música i
veu, ara cantada ara recita-
da, als poemes de Rainer
Maria Rilke.

Provin de buscar una sec-
ció similar a la FNAC, a Dis-
cos Castelló, a Revolver o
fins i tot a Laie o La Central,
per citar només algunes de
les més conegudes de Bar-
celona... A veure què hi tro-
ben. Ben poca cosa.

(Per cert, el concert d’An-
tony and the Johnsons va
ser una meravella, una illa
de sensibilitat i màgia dins
la qual també vam trobar
una altra catalana i com a
mínim una alemanya que
anava a classes de llengua
catalana a la universitat.)

home de “constitució prima i
una llarga cara pàl·lida”.

La policia va controlar els
moviments d’Orwell a París,
“on perdia el temps llegint
L’Humanité” i a l’Estat espanyol,
on el 1937 va lluitar amb les
tropes antifranquistes al cos-

tat del POUM, grup an-
tiestalinista.

El 1942 Orwell va tor-
nar a cridar l’atenció
dels agents mentre tre-
ballava a la branca índia
de la BBC. Durant aquest
període, el jove d’origen
colonial s’havia trans-
format en un home que
vivia sense un cèntim i
“vestia de manera bohè-
mia, tant en les seves
hores de feina com en el
temps d’oci”.

La feina a la BBC va
inspirar l’escriptor per
imaginar el Ministeri de
la Veritat de la seva
novel·la 1984, sense saber
fins a quin punt l’encer-
tava. En l’informe poli-
cial queden recollits al-
guns dels seus
comentaris en contra
dels mètodes de selecció
dels treballadors de
l’empresa, dels quals es
controlava les seves vin-
culacions polítiques.

Aquestes noves dades
sobre el control a Orwell
han revifat el debat
sobre la seva reputació
com a líder d’esquerres.
Fa deu anys es va saber
que Orwell havia facili-
tat una llista de 86 com-

panys estalinistes a les forces
de l’ordre. El seu biògraf, Ber-
nard Crick, el justifica tot dient
que Orwell, acusat de filoco-
munista, va patir una sotraga-
da ideològica quan va desco-
brir durant la Guerra Civil
Espanyola la veritable cara del
comunisme soviètic.

George Orwell va ser controlat
AVUI

➤ El projecte per tirar enda-
vant el Consell de la Cultu-
ra i les Arts queda per des-
prés de l’estiu. Almenys això
és el que es desprèn de les pa-
raules d’ahir de la consellera
Caterina Mieras, que de mo-
ment té “la intenció, si es pot,
d’explicar en l’última reunió
de govern abans de l’estiu els
seus continguts”. Segons Mi-
eras, el projecte “està molt
fet, està en mans dels juris-
tes”. Amb tot, la consellera va
donar a entendre que l’en-
trada del text al Parlament
no és immediata: “El com-
promís segueix sent que
entri dins el 2005”.

El Consell de les
Arts, en procés


