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Lassallenegaquehihagiun
cairepolíticen lesretallades
CiU considera centralistes els pressupostos de Cultura

José María Lassalle, ahir
JUANJO MARTÍN / EFE

PEDRO VALLÍN
Madrid

E
l model cultural ba-
sat en la subvenció
s’ha col·lapsat, en
un procés en què la
crisi ha actuat com

a catalitzador. El secretari d’Es-
tat de Cultura, José María Las-
salle, va fer aquest diagnòstic a
l’hora de presentar els pressupos-
tos del seu departament per a
l’any que ve, en el qual es regis-

tra una “contracció pressupostà-
ria duríssima, que no coneix fron-
teres ideològiques ni geogràfi-
ques”. En aquesta absència de
caire polític va incidir una vega-
da i una altra durant la seva com-
pareixença –de tres hores– ahir
a la comissió deCultura del Con-
grés. Aquesta conjuntura, va ad-
metre Lassalle, obliga a accele-
rar el canvi demodel cap almece-

natge, si bé la caiguda dels ingres-
sos fiscals compromet ara ma-
teix un model d’incentius.
El portaveu del PSOE, José

Andrés Torres Mora, va resumir
la situació segons el seu parer:
“Anàvem per mal camí i hem ac-
celerat el pas”, i va defensar la
discrepància ideològica i tècni-
ca: “Si féssim una altra cosa, en
termes morals podrien acusar-
nos demalgastadors. O de keyne-
sians, en termes tècnics”.
La portaveu de Cultura de

CiU, Monserrat Surroca, també
va veure biaix polític en els pres-
supostos i va subratllar que les re-
tallades a les institucions cultu-
rals catalanes “afavoreixen el
centralisme” i volen “fer de Ma-
drid l’únic centre cultural de l’es-
tat espanyol”.
Lassalle va demanar que no es

col·loqui “el col·lapse pressupos-
tari sobre les espatlles de l’Estat”
recordant que, del total d’inver-
sió pública cultural, a l’Estat li
correspon el 16%, mentre que el
29% descansa sobre les comu-
nitats i el 55%, en els ajun-
taments. Va esmentar que, men-
tre el pressupost cultural de la
Generalitat és de 300 milions, el
del Govern central, per a tot l’Es-
tat, és de 468 milions d’euros, i
va recordar que la reducció d’in-

versió a Catalunya (-52,4%) no
és diferent de la de la resta: a An-
dalusia, un 52,5%; a Extremadu-
ra, un 65%; o a Castella-la Man-
xa, un 56%.
Surroca, per la seva banda, va

insistir en el caire centralista de
les retallades i va al·ludir a l’ame-
naça del conseller FerranMasca-
rell d’apartar l’Estat dels patro-
nats, ateses les retallades. Las-
salle va retreure la menció: “No
crec que sigui legítim plantejar
desacords altisonants”, que va

atribuir al “tactisme electoral”
de CiU. i va afirmar que les reta-
llades de l’Estat no són diferents
de les de les altres tres adminis-
tracions concurrents en les
grans infraestructures catalanes.
Des del 2008 fins avui, va dir Las-
salle, al MNAC “l’ajust de l’Estat
ha estat del 22%, el de la Genera-
litat, del 33%, i el de l’Ajunta-
ment de Barcelona, del 46%”; al
Liceu, la retallada “de l’Estat ha
estat del 26%, el de la Generali-
tat, del 41%, i el de la Diputació,
del 62%”. I es va preguntar “per
què a Catalunya no hi ha tant de
patrocini com a Madrid quan hi
ha un gran teixit empresarial i
una societat civil vigorosa”. Es
va respondre ell mateix: “En la
cultura hi ha hagut massa políti-
ca”, cosa que li va permetre tor-
nar al col·lapse delmodel, lamag-
nitud del qual va il·lustrar amb
unadada: “Només quatre autono-
mies, Catalunya, Andalusia, Ma-
drid i les Canàries, dos ajunta-
ments, Barcelona iMadrid, i l’Es-
tat–és a dir, sense comptar 15 au-
tonomies i tots els altres ajunta-
ments d’Espanya–, sumenuna in-
versió cultural gairebé idèntica a
la de tot l’Estat francès”.
D’altra banda, Mascarell va

prosseguir ahir les seves reuni-
ons per buscar sortides a les reta-
llades i la pujada de l’IVA convo-
cant associacions i gremis del
sector a Catalunya: des d’empre-
saris del cinema i de teatre
(Adetca) i companyies teatrals
(Ciatre) fins amànagers i promo-
tors (ARC), sales de concerts (As-
sacc) i productores audiovisuals
(Proa). A darrera hora, a Sitges,
el conseller es va trobar amb em-
presaris de l’àmbit cinematogrà-
fic, incloses les majors.c

El secretari d’Estat
de Cultura atribueix
la demanda de
Mascarell al
“tactisme electoral”

ÀlexRigola
es disculpa
per l’estrena
fallidade
‘MCBTH’
BARCELONA Redacció

En un gest totalment inusual,
Àlex Rigola es va disculpar ahir
aTwitter i Facebook per l’estre-
na del seu MCBTH dijous pas-
sat a Temporada Alta i va expli-
car que ja ha canviat el muntat-
ge, que arribarà al TNC aquest
dijous. “El 4 d’octubre passat
vam estrenar desastrosament
MCBTH a la nova sala d’El Ca-
nal. Després de tants anys d’ex-
periència i a causa de les pres-
ses vaig cometre l’error de pre-
cipitar els últims assajos i sal-
tar-me la confrontació prèvia
normal amb el públic a sala ple-
na que s’ha de fer en un especta-
cle de creació. (...) Amb un as-
saig més van quedar solucio-
nats tots els problemes i polits
els desencaixaments. A la fun-
ció del dia 5 vam presentar l’es-
pectacle amb la dignitat queme-
reixia i 12minutsmenys. (...) De
vegades un s’equivoca i fa un es-
pectacle errat. No crec que si-
gui el cas. (...) A tots els que vau
comprar entrada per al dia 4,
guardeu-ne un comprovant i si
la voleu tornar a veure contac-
teu ambmi (arigola@me.com) i
us oferiré la possibilitat de
veur-la al TNC”.c


