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Galeristes cartellistes. Carles Duran enganxa un cartell contra la pujada de l’IVA en
presència de Ton Maragall (de cara) i Carles Taché, en una acció de protesta a l’Eixample

KIM MANRESA

Elsequipamentsculturals, ensuspens
per lesnovesretalladesdelministeri
El director delMacba diu que haurà de reescriure tot el projecte del museu

BARCELONA Redacció i agències

L’aprovació ahir enConsell deMi-
nistres dels pressupostos generals
de l’Estat per al 2013manté en sus-
pens els responsables dels princi-
pals equipaments culturals de la
geografia espanyola, que observen
ambporels indicis d’unanova reta-
llada important.
Als gransmuseus estatals, elRei-

na Sofia i el Museu del Prado, així
com el Thyssen –que seran dels
més afectats per la rebaixa pres-
supostària del Ministeri de Cultu-
ra– la notícia va ser acollida amb
gran preocupació, però també
ambprudència, per la qual cosa els
seus responsables van preferir no
fer declaracions fins a l’aprovació
al Congrés.
El Reina Sofia veuria reduïda

l’aportació de l’Estat en un 25%, la
qual cosa significa que respecte al
2010 (any en què l’aportació de
l’Estat va ser de 46,6 milions d’eu-
ros) perdriamés del 45%. El Thys-
sen-Bornemisza seria el museu
dels de primera línia més perjudi-
cat amb les retallades del Govern
central en veure rebaixada la seva
dotació pública en un 33%, dels 3,9
milions d’euros rebuts el 2012 als
2,5 del 2013. Respecte al 2010,
quan els pressupostos es van fixar
en 4,3 milions d’euros, l’aportació
de l’Estat es reduiria gairebé a la
meitat.
Prudència va ser també l’adjec-

tiu utilitzat al MNAC, que des del
2009 ha perdut un 31% de la seva
capacitat pressupostària. Segons
unportaveu delmuseu, elministe-
ri encara no els ha comunicat la se-
va aportació d’enguany, i tampoc
nohoha fet l’AjuntamentdeBarce-
lona, mentre que la Generalitat ha
anunciat una caiguda del 10%.
Amb aquest panorama, “el marge
per a noves retallades és mínim”,
va dir el portaveu.
La possibilitat d’haver de fer

front a noves retallades va caure
com una galleda d’aigua freda al
Macba, que en els últims tres anys
ha vist disminuir el seu pressupost
un 30% (de 13,5 milions el 2008 a
10,5 aquest any). Segons el direc-

tor del museu, Bartomeu Marí,
fins a aquest moment el ministeri
no els ha anunciat la seva aporta-
ció per al 2013, si bé des de l’Ajun-
tament i laGeneralitat ja han avan-
çat una nova retallada del 10%.
Aquesta situació d’ofec pressupos-
tari “està deixant elMacbamolt to-
cat. No quedames remei que rees-
criure el projecte del museu, per
forçamolt diferent del quehemco-
negut fins ara”.
Quanta les cases d’òpera, la deci-

sió és també dràstica. El Teatro
Real patirà una retallada en l’apor-
tació de l’Estat d’un 33%, més del
doble que l’any passat, una minva
que el president del seu patronat,
Gregorio Marañón –que ha expli-
cat que la primera intenció del Go-
vern era retallar un 50%–, vol que
es compensi per la via de nous in-

gressos, especialment patrocinis.
Al Liceu, on des del 2008 s’han

perdut 11 milions de pressupost
així com cent treballadors, i on al
juliol es va aprovar un pla de via-
bilitat en una mesa on era present
el mateix secretari d’Estat, la notí-
cia ha estat interpretada com una
“barbaritat”, demanera que nodo-
nen crèdit i esperen que “en el trà-
mit parlamentari algú faci alguna
cosa per evitar-ho”. Per la seva
banda, el Mercat de les Flors la-
menta que aquestes decisions no
es consultin abans amb els profes-
sionals gestors. “És un altre error
gravíssim –va dir el director,
Francesc Casadesús–, perquè si
s’ha de prioritzar, es prioritza, pe-
rò que se’ns consulti i no es pren-
guin decisions lineals ni a curt
termini”. “És preferible matar-ne

la meitat i deixar viure l’altra en
comptes d’escanyar-nos a tots. Al-
gúhauria dedecidir quines estratè-
gies volem”.

El director del Teatre Lliure,
Lluís Pasqual, va ironitzar dient
que es passa el dia “fent valora-
cionsperquè ells es passen el dia re-
tallant”. “No vull dramatitzar per-
què hi ha gent que està pitjor, però
estan desmantellant l’educació i la
cultura d’una generació o més”. En
aquest sentit, es va mostrar dur di-
ent que “ells sabran el que estan
fent, perquè desmuntar la cultura
ésmolt perillós, és apostar per la ig-
norància, i això no és de dretes, és
d’extrema dreta”. Si les retallades
es materialitzen, Pasqual diu que
han estat molt previsors i que s’han
estret el cinturó tot el que han po-
gut, restant fins i tot dies d’assajos a
totes les companyies, però no va
descartar que, com la temporada
passada, puguin acabar caient es-
pectacles del programa.

I els productors de cinema, agru-
pats en la Fapae, van donar ahir un
copdamunt la taula davant l’anun-
ciada pretensió del Govern demo-
dificar el model d’ajuts. Pedro Pé-
rez, president de la patronal, va as-
senyalar a Sant Sebastià que els
ajuts a l’amortització –que es pa-
guen després que la pel·lícula s’es-
treni i en funció de la seva taqui-
lla– no es poden retallar, ja que
són compromisos contrets dos o
tres anys abans i als quals l’Estat
ha de fer front. I en segon lloc, va
animar el Govern que deixi de do-
nar voltes al sistema d’ajuts i posi
enmarxa una legislació per la qual
la indústria cinematogràfica deixi
de dependre dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat. Aquesta supres-
sió de les subvencions de quèparla
Pérez suposaria integrar un siste-
ma pel qual una part de l’IVA re-
captat amb les entrades de cinema
es destina directament a donar su-
port anousprojectes cinematogrà-
fics. Aquest sistema, que funciona
a França i a Alemanya, entre altres
països, suposaria “que el cinema
pagui el cinema”.c

El director del centre, Jordi Font
ROSER VILALLONGA

Desconvocada
la vaga al Liceu

]El comitè de vaga del
Liceu ha desconvocat
l’aturada prevista per a
les funcions de La forza
del destino després d’arri-
bar a un acord amb l’em-
presa pel qual les parts
iniciaran negociacions
per a un nou conveni
col·lectiu el 15 d’octubre.
L’acord, que ratifica el pla
director aprovat al juliol,
fixa el 30 d’octubre com a
termini màxim per asse-
nyalar la data de la devo-
lució salarial pendent. Informació realitzada per Teresa Sesé, Maricel

Chavarría, Justo Barranco i Pedro Vallín

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Retrocés. Marxa enrere. Con-
demna a l’analfabetisme artístic.
L’anunci que l’avantprojecte de
llei orgànica per a la millora de la
qualitat educativa, la Lomqe, eli-
minarà el batxillerat d’arts escèni-
ques, música i dansa i l’integrarà
en la modalitat artística general
no ha estat ben rebut en el sector
de les arts escèniques. Per Jordi
Font, director de l’Institut del
Teatre, “aquest projecte de llei
del ministeri, un projecte que se

suposa presidit per criteris dràstics
d’austeritat, el que fa és escapçar:
els ensenyaments artístics en sur-
ten molt perjudicats en conjunt”. I
és que per Font els ensenyaments
artístics ja són en aquests moments
“els grans absents de l’educació pri-
mària i secundària, i ara, amés, per-
den espai a l’únic lloc que tenien, el
batxillerat”.
I si bé Font considera que l’ac-

tual batxillerat d’arts escèniques,
música i dansa és insuficient, per-
què té una part molt reduïda de
pràctiques escèniques i en reali-
tat es tractamés aviat d’“unes hu-

manitats sobre el món de l’esce-
na”, també admet que “era un
pas endavant”. “El que calia espe-
rar era que a partir d’ara l’ense-
nyament artístic s’hagués estès
des del batxillerat als ensenya-
ments obligatoris, la primària i la
secundària. Però en comptes
d’anar més enllà, anem en la di-
recció contrària”, lamenta. I re-
cordaque “al Canadà a tot el siste-
ma educatiu hi són presents les
arts escèniques, des del principi,
perquè creuen que contenen ele-
ments vitals per a la formació in-
tegral de la persona, del seu ca-
ràcter, la seva capacitat expressi-
va, tant corporal com parlada.
Aquí en canvi semblem condem-
nats a l’analfabetisme artístic”.
Amés, afegeix, en general sem-

bla haver-hi “certa contrarefor-
ma” en l’àmbit cultural. I és que,
subratlla, a més de l’augment de
l’IVA a les entrades d’especta-
cles, el ministeri té paralitzat re-

conèixer els ensenyaments artís-
tics superiors com a graus. Una
sentència del Suprem va establir
fa uns mesos que no podia ser un
decret, com havia estat, la mane-
ra d’atorgar als ensenyaments ar-
tístics superiors la denominació
de grau, sinó que havia de ser la
llei orgànica la que ho establís.
Una tasca simple que tampoc no
arriba. Simple i urgent: en els dos
cursos passats mil·lers d’estudi-
ants a tot Espanya es vanmatricu-
lar a les escoles artístiques superi-
ors en un grau que ara no ho és “i
tenen base legal per dir que els
han estafat”. Les institucions
d’ensenyament artístic es plante-
gen actuar “amb força, sigui per
via parlamentària o jurídica. No
és seriós com a Estat després de
tota la feina que hem fet. Venim
d’una tradició nefasta en què les
arts han ocupat un lloc de segona
i anem baixant esglaons”, con-
clou Font.c

Des del Mercat veuen
millor “que en matin
la meitat i deixin
viure l’altra abans que
ens ofeguin a tots”

L’Institut delTeatre diu
que la llei deWert és un
gran retrocés per a les arts


