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PARTICIPA A:

Un agent de la 
Guàrdia Civil 
custodia la seu de 
l’SGAE. GABRIEL PECOT

S
óc membre del CEDRO, 
el Centre Espanyol de 
Drets Reprogràfi cs. Me’n 
vaig fer tres anys més 

tard d’haver començat a publicar 
i me’n vaig fer perquè un amic es-
criptor em va dir: si no et quedes 
tu els teus diners, ells els recapten 
i se’ls queden igual. No poden no 
recaptar-los. Així que vaig trucar al 
CEDRO i vaig preguntar si hi havia 
alguna manera que els diners que 
recaptaven arran de la meva fei-
na es podien reinvertir en biblio-
teques públiques. Però no. Has de 
cobrar. I tot i així, el CEDRO és una 
institució respectuosa, que funcio-
na, que no es mou amb xifres des-
orbitades i que no van com rates 
veient si a les perruqueries es dei-

xen llibres, posem per cas. Vull dir 
que això de recaptar diners sem-
bla innegable, però es pot fer ben 
fet i sense perdre el món de vista. 
A mi em donen anualment una 
quantitat equivalent al nombre de 
llibres registrats que tinc a l’ISBN. 
O sigui: per cada llibre amb co-
di de barres que apareix meu, em 
donen un tant per cent per prés-
tec i un tant per cent per cànon. I 
tot i que són diners que no puc no 
cobrar, he de dir que la quantitat 
és gairebé simbòlica i que tot ple-
gat està fet amb naturalitat. Que 
és una institució silenciosa, que 
funciona i que sembla estar veri-
tablement interessada en el món 
editorial.

Però quan em vaig anar a ins-
criure a l’SGAE, ara fa un any, com 
a autora de l’argument d’una pel-
lícula: hi vaig anar sense ganes. 
Em sabia greu per a la gent de 
planta que hi treballava, tot us ho 
he de dir, però em semblava entrar 
en un món corrupte, poc cultural i 
avariciós. No n’hauria volgut for-
mar part. Però passa com amb els 
llibres. El 25% de la taquilla d’una 
pel·lícula feta a partir d’una novel-
la meva és meu. Si no ho demano, 

amb la nostra manera d’estimar-
la. Evidentment ningú no els va 
fer gaire cas. I ben aviat es van 
convertir en una mena de carica-
tura passada de moda d’un gra-
pat de gent engominada i anti-
ga que feien veure que tenien un 
respecte profund per la cultura. 

Voler-nos vendre doctrines 
barates sobre el preu que cal pa-
gar ha estat inútil. Sempre ens ha 
semblat una estafa. Tanta obses-
sió pels diners no podia ser bona! 
És clar que descarreguem pel-
lícules i sèries, perquè no hi te-
nim accés o no les podem pagar. 
I compartim música com abans 
ens regalàvem cassets. Ells tam-
bé ho fan. Tots ho fem. Encara 
més: sabem que algú farà ús de 
l’art que creem i no ens moles-
ta. I si bé una part d’això necessi-
ta una mica de marc jurídic, cre-
ar-lo és la seva feina. Facilitar-nos 
l’accés a la cultura, no barrar-lo. I 
crear un imperi per a la gent que 
vigila els drets dels altres... Que 
s’han embutxacat diners? Què 
esperàvem! És la seva feina.

ells ho recapten de totes totes. I no 
hi ha manera de reinvertir-ho en 
cultura –encara que he d’admetre 
que a ells no els ho vaig preguntar. 

Entenc el dret que tenen els ar-
tistes a cobrar per la seva feina i 
em sembla que molts, molts d’ells, 
necessiten aquests diners per viu-
re. Però una cosa és cobrar un cà-
non just i l’altra cosa és anar a tru-
car a la porta dels restaurants. 
Com ho fan al CEDRO és ben sen-
zill: compten el nombre de fotoco-
piadores i llibres electrònics que es 
venen a l’any i ens en donen una 
part. Petita, però que controla una 
mica que ningú no n’abusi. Pe-
rò l’SGAE no. L’SGAE es va haver 
d’erigir com a defensora d’una co-
munitat que no s’identifi cava amb 
la institució i ens va voler alliço-
nar a tots els que estimem la cultu-
ra de com n’estàvem d’equivocats 

La institució ens va 
voler alliçonar a tots 
els que estimem 
la cultura de com 
n’estàvem d’equivocats

I ells ens diuen pirates a nosaltres
L’acusació contra l’SGAE d’embutxacar-se diners no hauria de sorprendre 

Barra lliure

LLOC TEATRE DEL RAVAL

ADREÇA SANT ANTONI ABAD, 12

DATES FINS AL 17 DE JULIOL

DIES DE DIJOUS A DIUMENGE

No és Grec 
tot el que lluu

MOSTRA DE TEATRE V. 2.0

Teatre

B
arcelona vibra amb un Grec que 
esgota les localitats en molts in-
drets de la ciutat amb una ofer-
ta llaminera, interessant, innova-

dora, clàssica. Hi ha de tot, i de molt bo. Pe-
rò l’escena catalana (barcelonina, en aquest 
cas) no es limita al festival d’estiu. El Tea-
tre del Raval continua amb la seva fi loso-
fi a d’obrir portes a nous creadors i d’apos-
tar per gent que té coses a explicar (en això 
consisteix el teatre, no?) en la seva ja tradi-
cional Mostra de Teatre. Empar López va ti-
rar endavant, fa 16 anys, la seva proposta de 
trencar una mena d’endogàmia en l’oferta 
teatral (els mateixos noms, les mateixes sa-
les, els mateixos temes, fi ns i tot…). Recor-
do, en els últims anys, descobrir companyi-
es com ara La Impaciencia o Titzina Teatro, 
per posar dos exemples. I riure, riure molt 
de gust amb els seus muntatges petits, intel-
ligentíssims i regalimant talent. Ara, podem 
veure Dakota (foto), un dels 40 espectacles 
de la Mostra, made in Jordi Galcerán: els 
somnis presumptament visionaris d’un met-
ge d’èxit, als quals hipotecarà la carrera.
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