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POLÍTICA CULTURAL

El Cercle de Cultura
tampoc vol retallades

El Cercle de Cultura s’uneix a les
veus que s’han manifestat en con-
tra de les tisorades a la cultura. Per
resoldre el “dèficit crònic” que pa-
teix un sector “menystingut”, l’ens
planteja un conjunt de mesures.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. La cultura bull. No fa
ni un mes que el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, va anunciar
que la Generalitat reduiria les seves
aportacions als grans equipaments
entre un 15% i un 10%. Des d’alesho-
res li han plogut els manifestos des
de tots els àmbits. La queixa és unà-
nime: no es pot retallar el que ja es-
tà molt retallat. El pressupost de
cultura no arriba ni a l’1%, una xi-
fra que dista molt de la d’altres pa-
ïsos i regions europees. L’últim a fer
pública una llarga llista de propos-
tes per resoldre “el dèficit crònic”
que pateix un sector “menystingut”
ha estat el Cercle de Cultura. Amb el
nom de Manifest a favor de l’excep-
ció cultural, l’entitat que va ajudar a
impulsar Mascarell i de la qual en-
cara és soci reclama un nou marc ju-
rídic i econòmic. “No podem plan-
tejar la cultura com els nostres avis
noucentistes”, deixa caure l’econo-
mista Xavier Marcé, un dels vocals
del Cercle.

Els que han elaborat el manifest,
entre els quals destaquen l’editor
Pere Vicens, el president de Focus
–Daniel Martínez– i l’escriptor Xa-
vier Bru de Sala, no estan d’acord
que es faci una “reducció sobre la re-
ducció”. “El Cercle vol manifestar la
seva satisfacció per l’encertat no-
menament d’un conseller del de-
partament de Cultura que reuneix
les condicions desitjades –exposa el
text–. Amb la mateixa contundèn-
cia, no podem manifestar similar
satisfacció respecte als recursos
econòmics que el Govern destina a
la cultura”. Una de freda i una de ca-
lenta. Aquest és el seu full de ruta.

1.
Canvi de mentalitat i més
independència de la conjuntura
política i econòmica
“La cultura ha estat massa condici-
onada per la vida política, hi ha ha-
gut un excés de curtterminisme”,
diu un dels vocals del Cercle, l’eco-
nomista Ezequiel Baró. En opinió
de Baró, la cultura no s’ha de consi-
derar un “luxe, sinó una necessitat”.
En el moment que les empreses en
siguin conscients, “alguna cosa can-
viarà”. Una altra qüestió a assumir
és que la cultura no només necessi-
ta recursos econòmics sinó que
també en pot generar.

2.
Una llei de finançament privat
de la cultura a escala catalana

A Espanya els incentius fiscals
són molt pocs i la legislació és
molt restrictiva. Amb uns incen-
tius fiscals al voltant del 30 i el
35% el mecenatge és poc atrac-
tiu comparat amb França, on ar-
riben al 60%. El Cercle de Cultu-
ra proposa una millora de l’accés
al finançament dels agents i
“una llei de finançament privat
de la cultura que vagi més enllà
de la llei de mecenatge, a escala
catalana”.

3.
Una SGAE catalana
El Cercle reclama “la millora del
potencial que ofereixen les eines
de la propietat intel·lectual”. La-
menta que Catalunya no disposi
de cap instrument propi: “Pateix
d’un diferencial negatiu entre la
generació de drets i el rendiment
que d’ells retorna a Catalunya (de
similars característiques al dèfi-
cit fiscal català)”.

4.
La millora de l’accés als
mercats i més col·laboració
entre empreses i universitat
Els productes culturals catalans
tenen, en opinió del Cercle de
Cultura, “poca visibilitat” i enca-
ra menys oportunitats. Aquesta
és “una llosa que té una repercus-
sió molt negativa” en uns mer-
cats en què els grans operadors
exerceixen un domini oligopolís-
tic. També reivindica més col·la-
boració entre empreses i univer-
sitat per endegar grans projectes.

5.
El departament de Cultura
hauria de tenir una informació
més precisa
Sense una informació precisa del
sector, tant estadística com
comptable i administrativa, que
en aquests moments no es té, no
es poden decidir quines han de
ser les prioritats culturals del pa-
ís, conclou el Cercle.e

L’entitat impulsada per Mascarell diu que
no es pot reduir el que ja estava reduït

ESTRENA TEATRAL

Emma Vilarasau fa de
periodista a l’estil Terribas

Pere Riera ha escrit i dirigeix Des-
classificats a La Villarroel, un es-
pectacle en què la periodista més
influent del país vol posar contra
les cordes el president del govern.
Però tothom té draps bruts al cove.

ell ha viscut en la seva pròpia carn
la demanda per part d’un polític
del silenci del sector artístic en
pro de la governabilitat del país –i
li va fer cas.

Qui està lliure de pecat
Pere Riera va escriure aquest text
com a tesina de final de carrera de
l’Institut del Teatre, l’any 2006.
Carol López, directora de La Vi-
llaroel, la va descobrir aquest es-
tiu i la va trobar “molt moderna
en temàtica i molt clàssica de
concepció teatral”. En aquest
sentit, l’obra segueix els paràme-
tres ortodoxos de Lluny de Nuuk,
que Riera ja va estrenar la tempo-
rada passada al TNC. Així doncs,
malgrat que l’argument inevita-
blement recordi aquell Frost con-
tra Nixon de Peter Morgan –que
va triomfar primer al teatre, des-
prés al cinema i el 2009 Àlex Ri-
gola va estrenar al Lliure–, Des-
classificats és anterior i no se
centra només en l’entrevista po-
lítica, sinó en els moments previs
al cara a cara. De fet, ningú sap si
s’acabarà produint.

Riera recalca que “l’obra no es
basa en un fet real”, malgrat que
els referents que han inspirat
l’autor resulten evidents, sobre-
tot la periodista agressiva, en la
qual més d’un hi veurà el refe-
rent de Mònica Terribas. “No he
pretès fer una tesi sobre política
i periodisme, ni sobre les seves
relacions convulses. Jugo a cre-
ar personatges i els faig col·lidir.
Exposo qui té dret de jutjar un al-
tre si un mateix, si fa un acte de
contrició, veu que en termes mo-
rals tots tenim coses de les quals
no ens sentim orgullosos. Qui es-
tigui lliure de pecat, que tiri la
primera pedra”.e

L.S.

BARCELONA. La millor periodista
del país està a punt d’entrevistar el
president del govern. Li acaben
d’arribar a les mans uns documents
desclassificats que posarien en un
compromís el dirigent polític, pre-
sumptament implicat en un delic-
te sexual que afectaria la governabi-
litat del país. “Però ella també té un
taló d’Aquil·les”, apunta Pere Riera,
autor i director de Desclassificats,
l’obra que demà es comença a repre-
sentar a La Villarroel. “Tots els per-
sonatges estan en perill”, diu l’au-
tor. El dilema ètic i el debat sobre la
integritat personal i professional
estan sobre la tauleta de l’entrevis-
ta. “Un dels temes és si un bon po-
lític ha de ser un personatge íntegre
en la seva vida privada o no, o bé si
sent un bon gestor això és igual”,
planteja Emma Vilarasau, protago-
nista de l’obra. “I també fins a quin
punt les persones que tenen una
projecció pública poden deixar d’es-
tar marcades per alguns errors i fins
a quin punt això les incapacita per
a un càrrec”, afegeix.

Toni Sevilla és qui dóna veu al
president, “un bon president”, i el
tercer personatge que pot fer de-
cantar la balança a favor o en contra
d’un dels dos protagonistes és un se-
cretari de premsa pervers i manipu-
lador (Abel Folk). “És un home que
lluita per la governabilitat del país
amb totes les armes. I no té escrú-
pols per aconseguir els seus objec-
tius”, diu Folk, que va explicar que

Emma Vilarasau, després del muntatge de gran format Agost, al TNC, protagonitza un
espectacle centrat en el text i només amb els actors Toni Sevilla i Abel Folk. DAVID RUANO

‘Desclassificats’ confronta política i periodisme

Pere Riera
“En termes
morals, tots
tenim coses
de les quals
no ens sentim
orgullosos”

Vilarasau
“¿Un polític ha
de ser íntegre
en la seva
vida privada
o només un
bon gestor?”


