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“Hem creat un Frankens-
tein simpàtic però amb pe-
ces que tenen disfuncions
notables.” Així definia
ahir Ferran Mascarell,
conseller de Cultura, la
xarxa d’institucions cul-
turals creades els darrers
trenta anys en una compa-
reixença al Parlament que
inicialment havia de ser-
vir per analitzar la situació
del Gran Teatre del Liceu
(GTL), però que va fer ex-
tensiva a altres institu-
cions del país per “contex-
tualitzar-la”.

Al·legant que s’ha fet
molta feina en tres dèca-
des, però avançant de ma-
nera “contradictòria” amb
diversos poders implicats
en els òrgans rectors
(Ajuntament, Generali-
tat, Diputació i ministeri),
Mascarell va apel·lar la ne-
cessitat d’engegar “una re-
novació profunda” de la
xarxa per crear un siste-
ma de grans institucions
“complert, sostenible, fle-
xible, incisiu, i infinita-
ment més orientat als ciu-
tadans”. Per això va apun-
tar la necessitat d’una bo-
na llei de mecenatge –l’es-
tiu el PP en presentarà un
primer esborrany–, i de
treballar per aconseguir la
“transversalitat” de les
grans institucions: “No
pot ser, per exemple, que
el MNAC i el Consorci de la
Vall de Boí no tinguin un
conveni de col·laboració, i
ara això ho resoldrem.”

Una col·lecció d’art de Ca-
talunya, així com uns “ma-
gatzems globals” per al
conjunt de museus del
país són altres de les man-
cances que va assenyalar
el conseller en la seva ex-
posició.

Una de les primeres en-
titats que hi ha en el punt
de mira de Mascarell per la
seva actualitat és el GTL,
en què el 22 de febrer es va
arribar a un acord entre
direcció i treballadors per

enretirar l’ERO temporal
que suposava el tanca-
ment durant dos mesos
del teatre. Ambdues parts
inicien avui un procés de
negociació per al nou con-
veni, que durarà fins al 15
de maig i que ha d’establir
el marc viabilitat del tea-
tre per a la propera tempo-
rada. Mascarell es com-
promet que el tema “esta-
rà resolt” el 31 d’agost.

Del 2007 al 2012 el gros
dels ingressos del GTL, en-

tre les aportacions públi-
ques, el mecenatge i els in-
gressos propis, van dismi-
nuir un 10,2%, segons da-
des de la conselleria. “Un
descens que pel conjunt de
l’economia ha baixat, i se-
gurament hi ha hagut una
mala gestió davant
d’aquests indicadors de
canvi que s’estaven
produint”. Amb tot, i espe-
ronat per Pere Bosch,
d’ERC, i Dolors Camat
d’ICV-EUiA, que li van pre-

guntar si no pensava can-
viar l’actual director, Joan
Francesc Marco, Masca-
rell va insistir que es trac-
tava d’un problema de “go-
vernança”, més que de
“persones”. Per això, i per
aconseguir un “sistema
més eficient”, preveu
crear una nova comissió
executiva en què estiguin
representades la societat
civil (els mecenes), les ad-
ministracions públiques i
els antics propietaris.

Mascarell pretén aconse-
guir un mecanisme de di-
recció “més vinculat a les
lògiques de l’òrgan que re-
presenta”. I va afegir-hi:
“El Liceu no hauria d’ha-
ver perdut el seu vincle
amb la societat civil.”

Camats li va exigir res-
ponsabilitats per haver
donat el vistiplau per pre-
sentar l’ERO, un expe-
dient per Bosch –que va
qüestionar el lideratge del
conseller en tot el procés–
retirat gràcies a “l’esforç”
exclusiu dels treballadors.

“L’acord sobre el GTL
no és feble”, va esgrimir
Ferran Mascarell; “la in-
cògnita ara és saber què
passarà amb l’aportació de
l’Estat, fins ara de10 mi-
lions.”

En la seva intervenció,
Consol Prados, del PSC, va
dir que no veia clar com es
buscarien ara “noves lí-
nies de finançament per al
Liceu”.

Major visibilitat
Pel que fa a altres institu-
cions de pes, el MNAC, que
té un 37% menys d’ingres-
sos d’ençà del 2007 (entre
propis, mecenatge i sub-
vencions), té el repte d’in-
crementar el nombre de
visitants: “No pot estar per
sota del milió de visitants
l’any”; el Macba, amb un
descens del 16,2%, ha de
donar “major visibilitat” a
la seva col·lecció de 6.000
obres d’art i jugar la carta
de ser “el” centre d’art
contemporani de Barcelo-
na. ■

Mascarell vol engegar una “renovació profunda” de les institucions culturals
començant pel Liceu, a través d’“un canvi de governança, més que de persones”

Valèria Gaillard
BARCELONA

Cultura més ‘eficient’
La retallada de Cultura
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