
18 DE FEBRER DEL 201118 cultura

INSTITUCIONS

Les tisorades de Mascarell
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E
ls primers detalls de les re·
tallades ofertes al Parla·
ment pel conseller de Cul·
tura, Ferran Mascarell, han 

caigut com una galleda d’aigua fre·
da a l’Ajuntament de Barcelona. L’al·
calde, Jordi Hereu, es va mostrar ahir 
comprensiu pels ajustos conjuntu·
rals però sublevat per decisions com 
les de desentendre’s del projecte del 
Canòdrom, qüestionar el calenda·
ri d’obertura del Museu Nacional 
de Ciències Naturals al Fòrum o fer 
que la retallada sigui més accentua·
da en els recursos que la Generalitat 
transfereix a les grans institucions 
de Barcelona compartides per diver·
ses administracions (del 15%) que en 
els serveis i programes centrals de la 
Conselleria.
 Segons Hereu, si la Generalitat 
«no fa honor als seus compromisos» 
l’ajuntament mantindrà en solitari 
els seus projectes culturals, una situ·
ació que va qualificar pròpia d’altres 
temps però «incoherent» venint d’al·
gú com Mascarell.
 El delegat municipal de Cultu·
ra, Jordi Martí, va confirmar la da·
ta d’obertura del museu del Fòrum, 
el 27 de març, encara que la Genera·
litat retiri l’aportació compromesa 
per al seu funcionament ordinari. 
«És un museu nacional, situat en un 
edifici municipal, que hem adequat 
nosaltres i que es crea a partir de col·
leccions cedides per l’ajuntament. 
No es pot demanar més a la ciutat», 
va lamentar Hereu.

MNAC

Fora catàlegs 
i numismàtica
El  Museu Nacional  d ’Art  de 
Catalunya (MNAC) ja comptava que 
la Generalitat retallaria un 10% la 
seva aportació, però finalment ar·
ribarà al 15%, cosa que suposaran 
980.000 euros menys. Segons el seu 
administrador, Josep Maria Amorós, 

Museus, teatres i 
auditoris musicals 
es preparen per 
estrènyer-se el cinturó

Les retallades del 
15% en els grans 
equipaments de BCN 
subleven Hereu

el museu haurà de «fer un treball de 
detall». No cobrir jubilacions i bai·
xes permetrà estalviar 200.000 eu·
ros. L’exposició anual de numismà·
tica no es farà, i es prorrogarà un any 
l’actual, sobre la moneda falsa. Les 
despeses de comunicació, transport 
i muntatge s’ajustaran: per exem·
ple, el MNAC no editarà un catàleg 
de la mostra sobre la maleta mexica-
na. «Però ja venim de dos anys de re·
tallada, i al final hi ha un límit», ad·
verteix Amorós. Operacions com la 
reforma del romànic, per exemple, 
només han estat possibles gràcies al 
patrocini, en aquest cas de Mapfre. 
«Però tampoc són bons temps per a 
les empreses», recorda.

MACBA

Les nits d’estiu 
s’aguanten per un fil
Entre les retallades de la Generali·
tat, l’ajuntament (un 7,5%, per cert) 
i el Ministeri de Cultura, el Macba 
tindrà, el 2011, 2,1 milions d’euros 
menys que el 2009. El museu deixa·
rà caure algunes exposicions tem·
porals (ja ha doblat l’espai de la col·
lecció permanent per compensar·
ho) i prorrogarà la mostra de les 
col·leccions del Macba i La Caixa que 
des del mes de novembre ocuparà to·
tes les plantes del museu. «No redu·
irem els equips que treballen aquí i 

ens donen qualitat, però les inversi·
ons i adquisicions quedaran sota mí·
nims, hi ha publicacions que passa·
ran a suport digital, s’alentiran pro·
jectes de digitalització i les Nits del 
Macba, a l’estiu, s’estan aguantant 
per un fil», enumera el gerent, Joan 
Abellà.

TEATRE LLIURE

L’única solució, 
menys activitat
A l’actual director del Teatre Lliure, 
Àlex Rigola, que acaba el seu man·
dat aquest estiu, no li sortien ahir els 
comptes per disminuir 440.000 eu·

ros dels seus recursos. El Lliure té un 
pressupost que supera els nou mi·
lions d’euros, uns tres milions dels 
quals procedeixen de la Generalitat. 
«Es tracta d’una retallada molt pre·
ocupant. Després de les anteriors, 
no crec que puguem alleugerir més 
l’estructura; s’haurà de començar a 
pensar a disminuir l’activitat», afir·
ma. Aquesta política també afecta·
ria la programació que està definint 
el seu successor, Lluís Pasqual, per a 
la temporada 2011·12.

MERCAT DE LES FLORS

Menys companyies de 
dansa internacionals
Francesc Casadesús, director del 
Mercat de les Flors, es prepara per 
lidiar amb un pressupost «hipotè·
tic» inferior als quatre milions d’eu·
ros. Amb poc personal, recorda que 
el Mercat només pot reduir despesa 
sobre l’activitat: «Fins ara érem com 
un vespino en una autopista, però 
ara anirem per una carretera secun·
dària. No podem jugar a la lliga dels 
grans teatres. Les retallades ens obli·
guen a canviar de projecte. Hi haurà 
menys companyies internacionals», 
afirmava ahir. Lluitarà per mante·
nir els espectacles educatius, la línia 
de foment de nous públics i el suport 
a joves creadors.
 
AUDITORI I PALAU

El problema de reduir  
ingressos de taquilla
Joan Oller, director general de l’Au·
ditori fins dilluns que ve, en què aga·
farà les regnes del Palau de la Músi·
ca, veu amb preocupació no només 
les retallades anunciades sinó la bai·
xada en el patrocini. «Retallar l’ac·
tivitat no és solució perquè la des·
pesa variable que suposa també re·
porta un ingrés variable», diu. Però 
si s’hagués de reduir, optaria per 
«menys quantitat d’actuacions pe·
rò mantenint la qualitat i la plura·
litat de l’oferta». I adverteix que és 
aviat per preveure possibles reduc·
cions de plantilla. Al Palau ningú va 
voler parlar a l’espera del desembar·
cament d’Oller.
 
LICEU

La segona gran 
retallada consecutiva
Joan Francesc Marco, director gene·
ral del Gran Teatre del Liceu, va elu·
dir opinar sobre la qüestió. S’estima 
més fer·ho dilluns que ve, quan pre·
senti la nova temporada. El Gran Te·
atre ja ha eliminat els espectacles 
al recinte del Foyer i la producció 
d’un títol. H

reaccions dels afectats

ÀLEX RIGOLA 
DIRECTOR DEL TEATRE LLIURE

«Es tracta d’una retallada 
molt preocupant; s’haurà 
de començar a pensar a 
disminuir l’activitat»

FRANCESC CASADESÚS
DIRECTOR DEL MERCAT DE LES FLORS

«No podem jugar 
a la lliga dels grans
teatres. Haurem de
canviar de projecte»

JOAN OLLER  
DIRECTOR DE L’AUDITORI

«La cultura és un pilar de 
la societat. Ens podem 
estrènyer el cinturó però 
compte de no ofegar-la»

JORDI HEREU ALCALDE DE BARCELONA

«No estem disposats que
Barcelona pagui la crisi en solitari»

«No fan honor al compromís a què vam 
arribar sobre el centre del Canòdrom»

RICARD CUGAT


