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‘Sol a Berlín’, de
Hans Fallada,
nou ‘bestseller’

mundial

P. 39
Martirio,
la reina

d’El Molino amb
la seva ‘copla’

Elmón de la cultura bull des de fa
setmanes per culpa de les retalla-
des anunciades pel conseller Fer-
ranMascarell i l’estildel seuequip.
El primerqueplega és el gerentdel
TNC,AlfredFort.

Desde laconselleria,deienahira
aquestdiariquerespectavenplena-
ment la decisió “personal” de Fort
i desmentien el rumor sobre la cre-
acióde lasuperestructuradegestió.
Però la fusió, a banda de les retalla-
des, preocupamolt. Al Teatre Lliu-
re, que n’han sentit campanes, no
els agrada gaire la idea. Des d’aquí
ensdiuenqueelpatronatqueelges-
tionamai veuria amb bons ulls que
lagerènciade l’escenarimésemble-
màticdel teatrecatalàestiguéscon-
trolat per algú aliè a la casa. “Amés,
això no suposaria cap estalvi, sinó
quehoencariria tot”,diuenal teatre
fundat per Fabià Fuigserver, Lluís
Pasqual, AnnaLizaran i companyia
el 1976. El Lliure té una estructura
diferent al Nacional: el pressupost
prové de la Generalitat, l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i elministeri deCultura.
En el cas del TNC, les aportacions
públiques surten totalment del go-
vern català.

ElMercat, al seu torn, és un con-
sorci format per Generalitat, Ajun-
tament i ministeri. Treballa sota
mínims, sobretot des que aMadrid
els van dir que els reduirien la seva
aportació un 40% en els propers
tres anys.

El 30-70 francès

Elquemésneguiteja les institucions
culturals del país són les reiterades
referències dels nous responsables
almodel francès, en què els centres
decreaciógastenun30%delpressu-
post en estructura i un 70% en pro-
ducció. “Sivolenaixò,queensdonin
els diners que donen a França”, co-
menten els gestors, que es queixen

de lesmaneresde l’equipdeMasca-
rell, que en cada trobada els passa
per lacaraunapresumptaineficièn-
cia. “No s’estan gestionant mala-
mentelsequipaments,nosobraper-
sonal i s’estantraientbonsresultats
a nivell de públic”, ens comenta
Francesc Casadesús, director del
Mercat de les Flors. En l’últim any,
l’ocupació dels teatres públics és,
mésomenys,del80%.ElLliure,per
exemple, va registrar l’any passat la
millor temporada de la història.

La inversió pública en cultura a
Catalunya és de les baixes d’Euro-
pa (uns300milionsd’euros: lamei-
tat, per exemple, del que destina
Françaa laproduccióaudiovisual).
El TNC té un pressupost total de
prop de 15 milions d’euros anuals,
10delsqualselsposa laGeneralitat.
El Lliure compta amb uns 9 mili-
ons. I El Mercat, amb 4milions. A
França, laComédieFrançaise té34

milions, 28 dels quals atorga elmi-
nisterideCultura.Amés, elpaís veí
té una quarentena de petits teatres
nacionals repartits pel territori.
L’Archipel de Perpinyà, per exem-
ple,neixambuns6milionsdepres-
supost, en una ciutat de 150.000
habitants. A Itàlia, el Piccolo Tea-
tro de Milà gaudeix de 20 milions
d’euros de pressupost. I al Regne
Unit, el National Theatre de Lon-
dres té 62milions d’euros de pres-
supost, 23 dels quals provenen del
Consell de les Arts d’Anglaterra.
Allà, però, hi ha una llei de mece-
natge que famolt atractiu a les em-
preses invertir encultura.Nomésa
Madrid hi ha una dotzena de tea-
tres públics. A Barcelona n’hi ha
set. I cap de propietat municipal.

La conselleria ha de buscar ara a
corre-cuita el relleu de Fort i, se-
gons ha pogut saber aquest diari, ja
el té.e

ANDREU GOMILA

BARCELONA.AlfredFortvaanara la
conselleria de Cultura després de
Nadal per veure el nou equip, i va
sortir del Palau March una mica
desconcertat. No li va agradar el to
delsecretarigeneraldeCultura,Xa-
vier Solà, ni el del director de l’Ins-
titut Català d’Indústries Culturals,
FèlixRiera.Tampocnolivaagradar
elque livandir.Aleshores, elsvaco-
mentar que ell potser no era la per-
sona més indicada per a tot el que
volien fer. I, com que no ha rebut
cap notícia des d’aleshores, Fort ha
deciditplegar: aprimersdemarçva
enviar una carta aMascarell –amb
qui no s’ha trobat oficialment– en
què li deixava clar que a finals de
mesabandonaria ladirecciógeneral
delTNC. “Abansquem’hocomuni-
quin ells, tinc el luxe de dir-ho jo”,
assegura a l’ARA. I això que, d’en-
trada,noestàentotaldesacordamb
lesgransretalladespressupostàries
exigides per Cultura –“si s’han de
fer, es fan”–, sinó amb l’estil del du-
et Solà-Riera, i els seus plans de fu-
tur per al sector escènic.

Des de fa setmanes, corre el ru-
morqueelprincipalplade laconse-
lleria passa per crear una estructu-
ra única que controli el TNC, el Te-
atre Lliure i el Mercat de les Flors,
els tres escenarismés emblemàtics
i ambméspressupostdel país. Pen-
sen que tenen una estructuramas-
sa gran i que cal aprimar-la. “Si ho
tenen clar, que ho facin ells”, indi-
ca Fort, que va arribar al TNC el
marçdel2007ensubstituciódeJo-
an Francesc Marco, ara gerent del
Gran Teatre del Liceu. En aquests
quatre anys, Fort ha treballat colze
a colze i en total sintonia amb el di-
rector artístic, Sergi Belbel.

EL NOU ESCENARI CULTURAL

Alfred Fort, el primer que plega
El gerent del Teatre Nacional marxa per desavinences amb la conselleria de Cultura

El sector cultural surt al carrer

Les tisoradesneguitegen els artis-
tes. Tant, que ja han convocat una
manifestació per demanar un
pressupost cultural equiparable al
d’altrespaïsos europeus i quenoes
retalli el que ja estàmolt retallat.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA.Els anuncis de tisora-
desengransequipamentsculturals
i lesmoltes incògnitesobertessobre
nous projectes inquieten, i molt,
tots els gremis de la cultura.NoRe-
talleu laCultura,unaorganitzacióa
la qual s’han sumat, entre moltes
d’altres, l’Associació d’Artistes Vi-
suals, l’Associació d’Escriptors de
Catalunya, l’Associació d’Escenò-
grafs de Catalunya, l’Associació de
ProfessionalsdelCircdeCatalunya
i l’AssociacióCatalanad’Intèrprets
deMúsicaClàssica,haconvocatuna
manifestació per al 21 de març. La
consigna és reclamar que “no es re-
talli el que ja estàmolt retallat”. El
secretari general de l’Associació
d’ArtistesVisuals,FlorenciGuntín,
assegura que els artistes volen sor-

tir al carrer per fer pedagogia: “La
cultura no és un luxe ni una despe-
sa, sinó una inversió i retallar és un
error”.

Guntín critica que s’ajusti un
pressupost que ja és prou magre:
“És un tema històric, la despesa en
cultura, que no arriba ni a l’1% del
pressupost de la Generalitat, sem-
pre ha estat molt baixa”. De mo-
ment,desde laconselleriadeCultu-
ra, només s’ha concretat una reta-
llada d’entre el 15% i el 20% en els
grans equipaments culturals, però
Guntín creu que també hi haurà ti-
sorades en els ajuts a la creació. “A
més –afegeix–, si els grans equipa-
ments tenenmenys pressupost, hi
hauràmenysprogramació iper tant
els artistes rebran menys encàr-
recs”. “Hoestempatintmolt.Molts
artistesoptenpermarxaraMadrid,
que témoltamés capacitat per ofe-
rir encàrrecs. Altres artistes mar-
xenaLondres, aAlemanyaoa laXi-
na”, lamenta des de l’Associació
d’Artistes Visuals.

Qui també està a punt de fer pú-
blicunmanifest, aquestdijous, ésel

Cercle de Cultura. Amb el nom de
Manifest a favor d’una excepció cul-
tural, aquesta entitat reclama que
Catalunya s’equipari a altrespaïsos
europeus pel que fa al pressupost
dedicat a cultura; per exemple, a
França, on el pressupost de cultu-
ra supera el 2%.Tambéproposaran
fórmules de finançament perquè el
sector culturalnohagi dedependre
tant dels pressupostos públics. El
CercledeCulturavanéixera l’octu-
bre, promogut, entre d’altres, per
l’editorPereVicens,FerranMasca-
rell –que va deixar el càrrec de vi-
cepresident enassumir la conselle-
ria de Cultura–, l’escriptor i perio-
dista Xavier Bru de Sala i el presi-
dent de Focus, DanielMartínez. El
Cercle ja va fer públic un escrit al
desembre titulatCulturaambcma-
júscula:davantelnouGovern i lacri-
si. Entre altres coses reclamava
“afavorir la plena autonomia en-
front del poder polític”, més recur-
sosper lacultura i “unaprofitament
més adequat de tots aquests recur-
sos, tant a l’administració com al
món privat”.e

Fort va entrar al TNC, provinent
de Reus, el març del 2007.

Evolució dels espectadors del TNC
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