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El Palau de laMúsica és una de les institucions quemés retallada tindrà

Lesretalladesde l’Estatencultura
sumenfinsun60%entresanys
Festivals comPeralada, Porta Ferrada o Còmic desapareixen dels ajuts

MANE ESPINOSA

El cinemabusca
solucions al

mateix cinema

IGNACIO OROVIO
SALVADOR LLOPART
Barcelona

S’han complert els presagis més
foscos. Com s’anunciava –te-
ment, més aviat–, els pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2013
representen un descens conside-
rable de la inversió de l’Estat en
l’apartat de Cultura. Seran, en to-
tal, 721,71 milions d’euros per al
2013, la qual cosa significa un
19,6 per cent menys que l’any an-
terior, que van ser de 897,52mili-
ons d’euros.
Els pressupostos, fets públics

ahir per Cristóbal Montoro, mi-
nistre d’Hisenda i Administraci-
ons Públiques,marquenun retro-
cés en tots i cada un dels
apartats. Així, l’àrea de museus
tindrà una reducció d’un 22,9 %;
la música i la dansa, un 23,7 %;
arxius, 22,5 %; 22,2 % menys a la
partida destinada a biblioteques,
i 22,6 % menys per a, en general,
la promoció i el foment del
cinema.
Però és quan esmira detallada-

ment, els equipaments concrets,
quan es comença a veure la mag-
nitud de la tisorada. Així, des
d’una perspectiva catalana, el

GranTeatre del Liceu es quedarà
el 2012 amb una aportació estatal
que se situa en els 6,8 milions
d’euros, la qual cosa representa
una descens del 33%.Una retalla-
da, tal com s’havia anunciat, no
gaire diferent a la que tindrà per
la seva banda el Teatro Real, que
es queda amb una aportació de
8,77milions de l’Estat, la qual co-
sa suposa en termes relatius, una
disminució del 33,3 %.
Altres equipaments culturals

catalans experimentaran també
la fúria de la tisora. El MNAC,
per exemple, passarà de disposar
d’una ajuda de poc més de tres
milions a quedar-se amb dos, la
qual cosa suposarà una disminu-
ció del 37%. ElMacba passarà de
dos milions (mireu el gràfic ad-
junt per a una perspectiva de tres
anys) a poc més d’un milió, cosa
que suposarà un 37 % més de re-
ducció. El teatre Lliure, que de
750.000 euros passarà a 562.000
euros d’ajuda, tindrà un 24 % de
baixa.
De la mateixa manera, la Fun-

dació JoanMiró, dels 161.000 eu-
ros rebuts el 2012 passarà als
80.000 previstos per al 2013, o si-
gui, un 49,6%menys. La directo-
ra de la Fundació, Rosa Maria
Malet, va assegurar ahir a aquest
diari que desconeixia que les
aportacions de l’Estat descendi-
rien tan ostensiblement, encara
que va ponderar que des de fa
anys aquesta entitat es nodreix al
voltant d’un 75% amb recursos
propis, bàsicament per la venda

d’entrades i el lloguer d’espais,
entre d’altres.
La Fundació Tàpies, per la se-

va part, passarà de 76.000 euros
a 49.000, cosa que representarà
un 34 % de descens i. en fi, per
esmentar un cas extrem més, el
Palau de laMúsica, de 381,020 eu-
ros se situarà en 190.000, un dra-
màtic 50 % menys.
Però el drama és absolut, per

exemple, en el Saló del Còmic
que passarà de 30.000 euros a no
existir en els pressupostos del
2013; al pressupost per progra-
mes imemòria d’objectius fet pú-
blic ahir pel ministeri no apareix
el Saló, però tampoc festivals i
institucions que el 2012 van dis-
posar d’ajuts; el festival de la Por-
ta Ferrada (73.000 euros el
2012), Pirineos Sur (52.500),
Peralada (62.370), el de música
clàssica de Torroella (59.000), la
Fundación Ángel Corella
(84.950), el festival de circ Trape-
zi, del teatre Fortuny de Reus
(18.000) i el festival Grec de Bar-
celona (del qual només s’apunten
coproduccions amb el Centre
Dramàtic Nacional el 2013). La
Fira deTeatre al Carrer deTàrre-
ga, segons la comparativa entre
els dos documents –2012 i 2013–
passarà de 100.000 a 75.000
d’ajuda estatal.
En el rànquing dels sectors

que més perd se situa al capda-
vant el denominat foment de les
indústries culturals. És a dir, la
partida destinada a crear teixit
productiu cultural. Aquest veu el
pressupost disminuït en un 50%,
i passarà de 29,4 milions a 14,6
milions.
Un altre sector dels que més

perd és la conservació i restaura-
ció del patrimoni històric, el pres-
supost del qual es veurà reduït en
un 27 per cent, de 30,6 milions a
22,3milions aquest any.De lama-
teixa manera, la música i la dan-
sa, entesa com un tot, en els dife-
rents apartats que figura, passarà
de tenir 89 milions a tenir-ne 68;
el Fons deCinematografia, passa-
rà de 71 a 55 milions, i arxius, per
posar un exemplemés, de 40 a 31
milions. El Festival de Sant Sebas-
tià, que ahir va finalitzar, rebrà el
2013 una ajuda de 880.000
euros.c

Els pressupostos
proveeixen també un
50 per cent menys
per al foment de les
indústries culturals

]El cinema, segons els
pressupostos d’ahir, dis-
posarà aquest any de 55
milions d’euros, cosa
que representarà aproxi-
madament un 24% de
disminució respecte a
l’any passat. Got mig ple
o mig buit? És lluny del
50% de reducció que
registren altres partides:
mig ple, llavors. Però és
una reducció significati-
va que retardarà o impe-
dirà moltes produccions:
buit, per tant. El sector,
al contrari, comença a
voler escapar d’aquesta
lògica infernal. És a dir,
comença a desitjar viure
tan sols d’ells mateixos,
dels seus propis recur-
sos, sense ajuts de l’Es-
tat. Que el cinema el
pagui el cinema, i els
ajuts a la producció
surtin d’un impost mí-
nim, el “cèntim” l’ano-
menen, de les mateixes
produccions. La propos-
ta del cèntim audiovisu-
al la va llançar la federa-
ció d’associacions de
productors catalans
(PROA) el 24 de juliol
passat, com ja va infor-
mar La Vanguardia en el
seu moment, i ara, a
Sant Sebastià, l’ha fet
seva la FAPAE, és a dir,
la resta dels productors
espanyols.

LA REPERCUSSIÓ DELS PRESSUPOSTOS
DE L’ESTAT EN LES INSTITUCIONS LOCALS

Subvencions directes del ministeri. En euros

Total

Per institució

MNAC

Macba

Mercat de les Flors

Liceu

Teatre Lliure

FundacióMiró

Fundació Tàpies

Palau de laMúsica

4.080.000

1.950.000

968.000

11.968.200

870.000

190.000

90.000

476.280

3.222.000

1.665.000

726.000

10.240.470

790.000

161.500

76.500

381.020

2.017.000

1.036.000

363.000

6.870.640

592.500

80.000

49.730

190.510

-50,56%

-46,87%

-62,50%

-42,59%

-31,89%

-57,89%

-44,74%

-60%

2011 2012 2013 2011-2013

20.592.480 14.043.712 11.199.380 -45,61%

Var. %
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AVANTATGES EXCLUSIUS

Més informació i altres ofertes a
www.subscriptorsdelavanguardia.com

20% de descompte en tots els concerts de la temporada (consulta cartellera a
www.promoconcert.es). Aquest octubre, al Palau de la Música, el divendres 12 VINE A
EMOCIONAR-TE amb “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi, el dissabte 13 amb “El Concierto
de Aranjuez” i el diumenge 14 amb “Bolero” de Ravel. Compra d’entrades a través de
www.ticketmaster.es Vàlid per a 2 entrades per targeta de Subscriptor de La Vanguardia.
Entrades limitades. Preu de les entrades sense descompte: de 25 a 55 €.

10% de descompte addicional a totes les boutiques. Info: LaRocaVillage.com · Tel. 93 842 39 39. A La Roca
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La Vanguardia a la Recepció del Village per tal de rebre la Targeta VIP de la Roca Village. No acumulable a altres
descomptes. Consulta condicions a la Recepció del Village.

PROMOCONCERT – TEMPORADA 2012-2013

LA ROCA VILLAGE CHIC OUTLET SHOPPING®

15èCICLE DE CONCERTS I ESPECTACLES

CHIC SHOPPING DE GRANS MARQUES10
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%
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%
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NOVA UNITAT INFANTIL-JUVENIL
CENTRE ITAE

10% de descompte i primera visita gratis. ITAE és el primer centre europeu especialitzat en tipus de
problemàtiques i franges d’edat. Nova unitat especialitzada en psicologia infantil i juvenil. Info: www.centroitae.com
info@centreitae.com · Tel. 902 100 006+ N L)3$ 967)@G>367)@ -)33)Q67) > 29 >")+ C(9>" .7M )9 !%*%#*%# 53 M 7K)7K
la targeta de Subscriptor de La Vanguardia.
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EXCLUSIU I ÚNIC AL MÓN
MUSEU DEL MODERNISME CATALÀ
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Dies 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 i 20

La forza
del destino

12/13

de Giuseppe Verdi

Verdi fa que l’impossible
esdevingui obra mestra

VENDA DE LOCALITATS INFORMACIÓ

Tel. 93 485 99 13
www.liceubarcelona.cat

www.liceubarcelona.cat
www.ticketmaster.es


