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OPINIÓ

Cultura
i política:

moltes paraules
per no res

SANTI FONDEVILA

La cultura no és cap de cartell en cap
dels programes electorals, siguin
quines siguin les eleccions de les
quals es tracti. ¿S’imaginen un polí-
tic que fes servir el futur per dir:
“Crearem més cultura i us farem
més savis”? No: el temps verbal hi és
però les promeses són altres. De to-
tes maneres, això és el que diuen.

● CiU. Valora molt la cultura tradi-
cional i popular i vincula el desen-
volupament de les polítiques cultu-
rals als que considera els centres de
referència –entre els quals hi falta el
Teatre Lliure: és història, i un cen-
tre imprescindible–. Proposen, a
més d’una llei de mecenatge (per
quan?) i d’un IVA reduït, la creació
del cèntim cultural, que recaurà so-
bre els productes culturals perquè
el mateix sector sigui el que finan-
ci la indústria per a futures creaci-
ons. Així com un Acord Nacional so-
bre la Cultura (l’eixerit de Mascarell
ja l’ha enviat al Parlament del futur
encara que no pagui les subvencions
concedides aquest any).

● PSC. Reivindica la cultura com a
element per sortir de la crisi i fa pa-
lesa una realitat: “El sistema cultu-
ral català avui està amenaçat. Exis-
teix el perill que desapareguin les
bases construïdes les darreres tres
dècades, que han permès el més alt
nivell de desenvolupament cultural
dels darrers segles”. Preconitza un
gran Pacte Nacional de Política Cul-
tural, una rebaixa de l’IVA per a al-
guns sectors culturals i la rehabili-
tació del Consell de les Arts i la Cul-
tura, aprovat pel tripartit i relegat
per Mascarell a la caverna, com a far
conductor de les polítiques del ram.

● ERC. No dedica gaires línies a la
qüestió però sí que són contun-
dents, ja que el partit independen-
tista diu que rebaixarà l’IVA al 4%,
i assegura que hi destinarà el 2% del
pressupost de la Generalitat de la
República Catalana.

● PP. A la web del partit de la senyo-
ra Sánchez-Camacho no hi ha, o no
hi he sabut trobar, cap link amb el
programa electoral. Els he enviat un
mail demanant ajuda. Hi he trucat i
la telefonista m’ha deixat amb la mu-
siqueta fins que ha caigut la trucada.
Sis dies després he rebut un mail que
em remet a un resum del programa
on no hi ha ni una paraula sobre la
cultura ni l’entreteniment.

● ICV. Fa un resum amb 30 priori-
tats programàtiques. No hi ha lloc
per a cap paraula sobre cultura.e

El traspunt

TEATRE

La Sala Beckett estrena avui Que-
bec-Barcelona, un espectacle bilin-
güe escrit per la catalana Mercè
Sàrrias i dirigit pel quebequès Phi-
lippe Soldevila. Un intercanvi de
cases és l’origen de la comèdia.

nir fills tot i que no l’hi ha dit a ella.
L’excusa per fer cap a Barcelona és
la seva tesi: vol indagar en la histò-
ria idealitzada del seu besoncle, que
va ser brigadista internacional del
batalló Mackenzie-Papineau i es va
quedar a Catalunya per amor. La
Laia agafa l’avió cap al Quebec per
intentar oblidar un error amb un
dels seus alumnes de P-3 que no es
pot perdonar. “Sempre t’emportes
a la maleta els teus problemes, pe-
rò la distància fa que vegis millor les
coses”, diu Mercè Sàrrias.

La dramaturga va escriure Que-
bec-Barcelona per demanda de la
companyia francòfila Théatre Sor-
tie de Secours, després que posessin
en escena un dels textos més cone-
guts de Sàrrias, En defensa dels mos-
quits albins. La proposta li van fer fa
quatre anys i ha madurat durant els
dos últims. Ella va demanar una be-

ca a la Institució de les Lletres
Catalanes i va poder participar en
una producció que connecta du-
es ciutats i barreja actors catalans
i francesos (l’obra se sobretitula-
rà en català i francès). Autora i
actors –els catalans són Alma
Alonso i Víctor Álvaro i els que-
bequesos Éva Daigle i Normand
Bissonnette– van treballar con-
juntament un text molt fragmen-
tat, que viatja d’un cantó a l’altre
de l’Atlàntic constantment sense
sortir d’una mateixa habitació.

“Són personatges al límit de la
bogeria –diu el director per defi-
nir les criatures de les tragicomè-
dies de Sàrrias–. Senten la pres-
sió social per actuar d’una certa
manera i pensar d’una certa ma-
nera per ser persones legals i hi
ha un decalatge: acaben sent gent
molt pocatraça perquè fan un pa-
per que no és el seu”. Fan riure,
però en el fons la seva impotència
vital és molt trista.

Independència i immigrants
Tot i que Soldevila assegura que
a les entrevistes que els han fet al
Quebec, on ja han estrenat l’obra,
els han preguntat per la indepen-
dència de Catalunya, la política
no traspua al text. “La connexió
que tenim és que som un país mi-
noritari amb un idioma sobre el
nostre que ens afecta i ens inter-
romp. A part d’això, ens assem-
blem com amb els francesos”, diu
Sàrrias, que celebra que no to-
qués el tema nacionalista perquè
a hores d’ara patinaria molt.

El director i els actors quebe-
quesos han contribuït a donar re-
alisme a la part francesa. “Entrar
en una altra cultura és una cosa
que requereix molts anys –opina
Sàrrias–. Encara que passis cert
temps en un altre lloc, sempre
veus la societat des del teu punt de
vista. Som turistes de la vida. Per
això es diu que els emigrants no
són d’enlloc”. I Philippe Soldevi-
la n’és un exemple: fill de pare va-
lencià i mare navarresa emigrats
al Canadà als anys 50, van voler
tornar a Madrid amb quatre fills
als 70. Van marxar-ne per cames
poc després rumb al Quebec.e

L.S.
BARCELONA. Sempre que se’n va de
viatge, Mercè Sàrries fa intercanvi
de cases. És una fórmula econòmi-
ca i una immersió en la vida d’algú
altre. Això és el que fan les protago-
nistes de Quebec-Barcelona, l’obra
que s’estrena avui a la Sala Beckett
de Barcelona després de passar pel
Temporada Alta. Són cosines llu-
nyanes i decideixen deixar-se mú-
tuament, durant unes setmanes, la
seva insatisfactòria vida. L’Anne
fuig d’una relació que l’ofega amb
un home agorafòbic que no pot te-

Normand Bissonnette i Éva Daigle són els actors quebequesos que donen vida a una
parella amb problemes de fertilitat. NICOLA-FRANK VACHON

La música torna a sonar amb força a l’Ateneu Barcelonès
X.S.

BARCELONA. L’Ateneu Barcelonès,
una de les institucions culturals pri-
vades amb més presència en la vida
pública del país, engega diumenge
que ve un nou cicle de concerts amb
l’objectiu de restablir la importàn-
cia de la institució en l’escena musi-
cal de Catalunya. Com afirma el co-
ordinador del cicle, Bernat Dedéu,
no és tracta “d’un acte revoluciona-
ri”, sinó d’una “restitució històrica”:
les parets de l’Ateneu van presen-
ciar el debut d’Eduard Toldrà –més
endavant vocal de la junta–, actua-
cions d’Enric Granados i Isaac Albé-
niz, un concert de la Cobla Barcelo-
na per a Igor Stravinsky, la mítica
conferència Por nuestra música, de
Felip Pedrell, etc.

Aquesta última formació
exemplifica l’aposta per un tipus
de concerts interactius i molt pe-
dagògics, en què els músics intro-
dueixen i comenten les peces que
interpreten. “Cal trencar les bar-
reres amb el públic”, afirma De-

déu, que ratifica aquesta sen-
tència amb uns preus popu-

lars que van dels 7 als 20
euros. I amb una altra
particularitat: el taqui-
llatge anirà exclusiva-
ment als músics, que no
cobraran caixet. “Fa tres
anys no ho hauríem ac-

ceptat”, admet Pere Llu-
ís Biosca, director artístic

de La Xantria, que també
participa en el cicle. Però els

temps han canviat.e
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Quebec i Catalunya
s’agermanen a la Beckett

Mercè Sàrrias creua actors en una comèdia bilingüe

Viatjar
“Sempre
t’emportes
a la maleta
els teus
problemes”,
diu Sàrrias

Amb l’anhel de recuperar aques-
ta connexió musical de l’Ateneu, el
cicle Residents 2012-2013 oferirà
40 concerts de vuit formacions i so-
listes del país que disposaran d’es-
pais per assajar al centre i hi realit-
zaran de tres a cinc actuacions.

Plural i interactiu
Dedéu vol que el cicle sigui “un
retrat fidel de la pluralitat
d’estils musicals que hi ha a
Catalunya”: dels contempo-
ranis CrossingLines a pro-
postes del prestigi de l’Alan
Quartet o la violinista Anna
Urpina. I per vincular-se als
centres educatius de la ciutat,
s’ha comptat amb formacions
sortides de l’Esmuc com Con-
juntXXI! i El Teatre Instrumental.

El Teatre
Instrumental,
una formació
classicista i
interactiva.
ATENEU BARCELONÈS


