
La desaparició als Pressupostos
Generals de l’Estat del 2013 de les
anomenades «subvencions nomi-
natives» del Ministeri de Cultura a
festivals de música i teatre ha sem-
brat d’incertesa la previsions dels or-
ganitzadors dels festivals gironins,
ja perjudicats per l’increment de 
 l’IVA i les retallades de la Generali-
tat. La mesura, publicada al Apar-
tado de los pressupuestos generales
del Estado referente a Festivales,
afecta el Festival Temporada Alta de
Girona i Salt, el Festival de Música
de Peralada, la Shubertíada de Vi-
lavertran, el Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí i la Porta Fer-
rada de Sant Feliu de Guíxols, entre
altres. 

El redactat dels Pressupostos de
l’Estat no dóna lloc a dubtes i diu li-
teralment que per a l’exercici 2013
es pressuposen transferències no-
minatives «únicament per a tres
entitats consorciades: el Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada, la Fundación Patronato
Semana de Música Religiosa de
Cuenca y la Fundación Cante de las
Minas». «Per a la resta d’entitats or-
ganitzadores de festivals», diu el
document, «el finançament es des-
envoluparà d’ara endavant a través
de la convocatòria pública i no en rè-
gim de subvencions nominatives». 

Això significa, segons ha explicat
al Diari de Girona Josep Lloret, di-
rector del Festival de Torroella, en-
trar en «un terreny d’incertesa»

perquè «hauràs de presentar un
projecte que un tribunal valorarà i
no sabràs si has estat acceptat, ni sa-
bràs la qualitat concedida, fins des-
prés de la celebració del festival, o
sigui que hauràs de programar sen-
se conèixer els recursos disponi-
bles». Les subvencions nominatives,
en canvi, es confirmaven abans de
celebrar el festival. Torroella rebia
des de fa sis anys uns 60.000 € del
Ministeri de Cultura.

En un sentit semblant s’ha ex-
pressat Salvador Sunyer, de Tem-

porada Alta, per a qui, a més, és im-
portant «com a país» plantejar «com
volem fer la cultura els propers
anys i com la volem pagar». Tem-
porada Alta Rebia 89.000 €. Sunyer
es pregunta: Hem deixat de ser es-
tratègics per al Ministeri? 

Xavier Basora, secretari de Jo-
ventuts Musicals de Figueres, enti-
tat que organitza la Shubertíada
de Vilabertran, un festival que el
2011 va rebre 30.000 € però aquest
any ja no ha tingut cap ajuda del Go-
vern espanyol, afirma: «Cada ve-

gada estem més penalitzats, també
els festivals de llarga trajectòria». 

En general, el sector percep el fu-
tur amb «incertesa», però afirma
que continuarà l’activitat, potser
reduint programació. Els respon-
sables del Festival de Peralada, que
rebia 62.370 €, s’han abstingut de fer
valoracions. 

El Festival de Cap Roig no rebia
subvenció, però igualment és «un
cop molt dur» per al seu director, Juli
Guiu, ja que perd l’oportunitat d’op-
tar-hi. 
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La supressió de subvencions del Ministeri
sembra la incertesa als festivals gironins 

Temporada Alta, Peralada, Torroella, Sant Feliu de Guíxols i la Shubertíada de Vilabertran figuren entre els perjudicats

Jonas Kaufmann, una de les actuacions sonades d’aquest estiu a Peralada. 

MARC MARTÍ

Cultura i Societat

Diari de Girona dijous, 4 d’octubre de 2012
45

EspEctaclEs | ciència  | tEndènciEs  | tradicions  | FEts i GEnt  | cinEma | tElEvisió

TELEVISIÓ «Caçadors de
bolets» torna a TV3
recordant els orígens
El programa estrenarà la nova secció «Re-
tratats» on una parella de famosos hau-
ran de superar un test sobre bolets 56

ARQUEOLOGIA Troben un esquelet a
Florència que pot ser el de la Mona Lisa
La troballa s’ha produït al convent de Santa Úrsula de la ciutat ita-
liana on, segons la història, es va enterrar la suposada model de
Leonardo Da Vinci. 48

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, va dir
ahir que «no té sentit que el Minis-
teri de Cultura ocupi cadires en els
grans equipaments culturals a canvi
de res», en relació amb la disminu-
ció de les aportacions de l'Estat a
aquests centres. Mascarell, que ahir
es va reunir amb directors i gerents
dels grans equipaments, xifra la re-
ducció de l'aportació de l'Estat en un
70% acumulat en els exercicis de
2011, 2012 i 2013. Segons el seu
parer, «s'haurà de reconsiderar el
model vigent fins ara». Per al conse-
ller, hi ha la convicció que s'està pro-
duint «una ofensiva del Ministeri de
Cultura destinada a desmarcar-se
dels grans equipaments culturals
catalans». EFE BARCELONA

L’Estat ja no hi aporta res
Les aportacions que l’Estat feia a
Barcelona en concepte de capitalitat
cultural han desaparegut. Les apor-
tacions eren de 20 milions el 2009,
10,6 milions el 2010, 9,5 milions el
2011, 3,6 el 2012 i zero el 2013.
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BUSCANT UN NOU MODEL

Mascarell no vol que
el Ministeri ocupi
cadires a canvi de res


