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Rodatge del film
sobre Puig Antich

Daniel Brühl dóna vida
a l’anarquista a la pel.lícula

dirigida per Manuel
Huerga

Farruquito declara
davant la jutge

El bailaor diu que no sap si
és culpable o innocent de

l’atropellament mortal d’un
vianant a Sevilla

«Anar a la fira de Frankfurt
exigeix no discriminar ningú»
LLOC DE NAIXEMENT I EDAT
CABRA (CÒRDOVA), 48 ANYS
PROFESSIÓ DOCTORA EN
DRET CONSTITUCIONAL
CÀRRECS ANTERIORS
CONSELLERA DE CULTURA
DE LA JUNTA D’ANDALUSIA

Entrevista Carmen Calvo

La ministra de Cultura
defensa la seva gestió
i vol respecte a la
diversitat a Catalunya

Cine espanyol
«EL PROBLEMA ÉS LA
DISTRIBUCIÓ ENFRONT
DE LA PROPAGANDA
DELS ESTATS UNITS»

c

MERCEDES JANSA
MADRID

Un any després de prendre
possessió com a titular del

Ministeri de Cultura, Carmen Calvo
passa revista als temes més candents
de la seva gestió. Una gestió polèmi-
ca que en algun cas, com el del tras-
llat dels papers de l’arxiu de Sala-
manca, ha estat contestada amb ma-
nifestacions al carrer.

–¿Ha sigut dura la presa de deci-
sions en l’assumpte dels papers de
Salamanca?
–Totes les decisions que afecten di-
verses persones i institucions amb
interessos contraposats tenen la seva
duresa, però no ho he viscut com un
problema, sinó amb la prudència i
la valentia suficients d’una situació
de justícia.

–¿Quan estaran, físicament, els do-
cuments a Catalunya?
–Immediatament després que la llei
es publiqui al BOE, que serà la tar-
dor vinent, es constituirà una comis-
sió, i es delimitaran els documents
que han de tornar a la Generalitat,
les mesures de seguretat correspo-
nents, les garanties del lloc on esta-
ran i els documents que s’han de
tornar a particulars. De tot en que-
darà còpia a Salamanca. Per tant, la
unitat de l’Arxiu queda salvada per-
què tota la informació continuarà
estant allà per als investigadors. Es
reparteix la funcionalitat de l’arxiu,
no pas els seus fons.

–Durant aquests mesos de debat,
¿ha parlat amb algú del PP?
–No diré qui era, però un membre
rellevant del PP va arribar a dir-me
als passadissos del Congrés que esta-
va totalment d’acord amb el nostre
plantejament, però que hi havia al-
guns elements inversemblants, irra-

cionals i radicals dins del seu partit
que l’obligaven a dir que no. Des-
prés del debat de totalitat han can-
viat d’opinió. Crec que aquell dia els
diputats del PP van tocar la realitat.
Quan van veure tot el Parlament en
contra de la seva demagògia i de la
manipulació amb què volien enfron-
tar uns espanyols amb els altres,
contra una idea falsa del que va pas-
sar durant la guerra civil que no re-
coneixia una Espanya constitucio-
nal i republicana que va existir, crec
que llavors van pensar que les coses
no havien d’haver arribat a aquella
situació.

–¿Ha sigut el moment més dur dels
14 mesos que fa que és al Ministeri
de Cultura?
–No. El més dur és fer el pressupost.

–¿Per a què vol més diners?
–Per endinsar-me en una línia de
polítiques de foment de la cultura
que fins ara no han estat explotades.
Mirar de traduir al llenguatge de la
cultura la vida actual de la gent més
jove no forma part dels objectius
dels governs. Ens ocupem molt del
pressupost del Liceu, dels diners de
les orquestres, d’obrir els museus,
buscar peces per al patrimoni,
aquesta mena de coses, però no sa-
bem què passa on no estem, on es-
tan els rockers, els rapers, els nois jo-
ves que experimenten amb les arts
plàstiques... Són ells els que han de
rebre la solidaritat d’una societat
moderna, parlo de diners, de be-
ques, de tallers, d’espais per exposar.
Crec que amb això es modernitzaria
molt més la cultura d’aquest país i

significaria, també, que ens hem ar-
riscat a innovar.

–En aquest pressupost ha augmen-
tat el fons d’ajuda al cine, però
sembla que continua sense remun-
tar...
–En primer lloc, també s’ha produït
una baixada tremenda en l’assistèn-
cia de públic als Estats Units. No és
que no es vegi cine, és que es veu
però d’una altra manera. Les pel-
lícules es lloguen, es venen amb els
diaris, als supermercats... Segon: és
fals que als espanyols no els agradi
el seu cine. Els agrada només dues
dècimes menys que el nord-americà,
que ve amb un gran aparell de pro-
paganda. Tercer: les pel.lícules espa-
nyoles estan molt bé en quantitat i
qualitat. Per això crec que el seu
principal problema és la distribució,
una cosa que no només es resol per
les normes de protecció. S’han de
prendre mesures perquè les normes
es compleixin. Espero reforçar-les
amb el pla del cine que tindrem a fi-
nals d’any.

Qualsevol pel.lícula nord-america-
na pot entrar a Espanya amb milers
de còpies per a un sol cap de setma-
na, amb la qual cosa es queda amb
tot l’espai. El cine és un negoci pri-
vat i jo no opino sobre com m’agra-
daria que fos. El 2003 hi va haver 12
milions d’espectadors, una xifra in-
creïble, però cinc i mig van ser per a
Mortadelo y Filemón.

–¿Com va anar aquella polèmica
amb ERC sobre el doblatge de les
pel.lícules al català?
–Algú no va entendre el que vaig dir.
La llei general audiovisual no és del
Ministeri de Cultura, sinó del Minis-
teri d’Indústria. El senyor Tardà així
ho va reconèixer després. El que vaig
dir és que el fons de cinematografia,
que és sobre el qual puc decidir i
opinar, ajuda a produir cine en qual-
sevol de les llengües cooficials de
l’Estat. I a l’hora de traduir a altres
idiomes, el Ministeri de Cultura el
que proposa és subtitular. Perquè
permet continuar escoltant les veus
originals dels actors, l’idioma en
què s’expressen... Em refereixo a
subtitular pel.lícules catalanes a
l’anglès per concentrar els recursos
a treure-les a l’estranger i difondre-
les i promocionar-les amb tot l’es-
forç necessari.

Arxiu de Salamanca
«UN RELLEVANT MEMBRE
DEL PP EM VA DIR QUE
ESTAVA D’ACORD AMB
EL MEU PLANTEJAMENT»

33 Carmen Calvo, al seu despatx del Ministeri de Cultura, a Madrid.

JUAN MANUEL PRATS
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–Les xifres indiquen que augmen-
ten les descàrregues d’internet i
baixa el top manta. Però la indústria
vol augmentar els controls...
–Quan el sector diu que en els úl-
tims 10 anys tot s’ha posat fatal, n’hi
ha vuit d’aquests en què ha gover-
nat el PP. Perquè ara és la primera
vegada que se’ls rep al Ministeri per
dialogar. El gran problema de la pi-
rateria no és el top manta, sinó la
xarxa per on ja circula tot, llibres,
pel.lícules, música... Necessitem una
legislació internacional. Les matei-
xes companyies que produeixen la
tecnologia tenen la paella pel mà-
nec, són les que han de dir la fórmu-
la en què entren les activitats il.líci-
tes. Ni els juristes ni els polítics hi
podem fer res si no hi ha solucions
tecnològiques. S’ha de saber que si
vols baixar-te alguna cosa de la xar-
xa hi ha una sèrie de protectors que
t’ho impediran si no pagues abans.
Fa poc vaig sentir la cantant Rosana
dir el següent: «S’ha de fer un disc
amb 12 cançons bones, no només
una que tingui ganxo comercial per
als singles i les ràdios i que guanyi
molts diners». Ho vaig trobar intel.li-
gentíssim, perquè es col.locava al
capdavant de la seva responsabilitat.

–Però pagar no agrada...
–Però és que la cultura no pot ser
gratis ni cara. Ningú discuteix que si

vols tenir una bossa meravellosa,
una càmera digital o veure una pel-
lícula, ho paguis. No pot ser cara
perquè és un bé públic i no pot ser
gratis perquè d’ella viuen els crea-
dors i les indústries.

–¿Què opina de la decisió del Parla-
ment d’apostar a Frankfurt pels es-
criptors en català?
–L’hi explicaré amb la teoria dels
cercles concèntrics. Alguns minis-
tres de Cultura del món creiem que
s’ha de defensar la diversitat cultu-
ral d’aquest planeta i impedir que
cap cultura es converteixi en he-
gemònica. Com que això ho aplico
als indis mestissos de Llatinoamèri-
ca i a altres grups de Filipines o
d’Austràlia, també ho aplico a Espa-
nya, perquè sóc la responsable d’un
Ministeri que té quatre llengües coo-
ficials i també el romaní. Per això
demano que cada responsable au-
tonòmic apliqui el sistema de res-
pecte a la diversitat, que a Catalunya

suposa la coexistència d’escriptors
catalans que escriuen en castellà i
d’escriptors catalans que ho fan en
català.

Si les comunitats autònomes van
als esdeveniments internacionals,
com per exemple la fira de Frank-
furt, amb les seves pròpies identi-
tats, se’ls ha d’exigir també que no
es produeixi cap discriminació. Si
no vull que se m’imposi a Espanya, a
Catalunya o a Andalusia una cultura
hegemònica, tampoc vull que dins
d’Andalusia ningú imposi res excep-
te la qualitat i el gust del públic. El
que demano és el tercer anell con-

cèntric, que s’apliqui també la diver-
sitat cultural aquí, i que els grans es-
criptors catalans que escriuen en
llengua castellana no tinguin cap di-
ficultat per ser presents a Frankfurt
perquè ells són cultura catalana.
Són tan catalans com el que utilitza
el català. Si no es veu d’aquesta ma-
nera és un error, és demanar un ba-
rem per dalt i un altre de diferent
per baix, i això no és bo quan aquest
Govern està implicat a fer un dis-
curs ètic de la cultura. Contrària-
ment, si ens dividim, segur que vin-
drà algú amb un gran potencial
econòmic per salvar-nos.<
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33 Carmen Calvo, al costat d’un cartell del Ballet Nacional.

JUAN MANUEL PRATS

Pirateria
«EL GRAN PROBLEMA
NO ÉS EL ‘TOP MANTA’,
SINÓ LA XARXA PER ON
CIRCULA TOT»

Diners
«VULL MÉS AJUDES PER
ENTRAR EN POLÍTIQUES
CULTURALS PER
ALS MÉS JOVES»

Pluralitat
«NINGÚ POT IMPOSAR
RES, EXCEPTE
LA QUALITAT I EL
GUST DEL PÚBLIC»


