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Al Sr. Francisco Vázquez
Ahir vaig llegir la frase del dia: era la de
l’exalcalde de la Corunya i exambaixa-
dor espanyol davant la Santa Seu.

El meu consell és que corri a confes-
sar-se, ja que mentides i disbarats
d’aquesta mena mereixen l’infern en el
més enllà. Jo el convido un sol dia –més
no podria– a casa meva: el portaré a pas-
sejar per Barcelona o per Sant Cugat, on
resideixo, perquè pugui veure fins a
quin punt està equivocat. D’aquesta
manera podria disculpar-se i estalviar-
se la penitència.

JOSEP GONZÁLEZ AMALRICH
SANT CUGAT DEL VALLÈS

TV3 torna al País Valencià
Després de gairebé dos anys sense po-
der veure TV3 al País Valencià, el Tri-
bunal Suprem espanyol ha hagut d’ac-
ceptar el recurs de l’Associació Cultu-
ral del País Valencià (si no ho feia, el re-
curs hauria anat a Brussel·les, i l’estat
espanyol, que ha signat la llei de protec-
ció de llengües minoritàries, hauria

d’haver pagat una multa milionària). El
TS ha hagut de reconèixer també que el
Consell no pot prohibir les emissions ni
sancionar l’entitat per emetre TV3 al
País Valencià.

Sentir notícies com aquesta ens fa
contents, perquè ens deixa més temps
per lluitar més i millor en tots els altres
fronts, que són molts.

És una batalla guanyada, però són
moltes les coses que queden per lluitar
encara. És cert que aquesta sentència
posa fi a dos anys de vulneració dels nos-
tres drets lingüístics, però també ho és
que ara toca lluitar contra una altra: la
del ministre Wert.

Ara bé, qui indemnitzarà els valenci-
ans per aquests dos anys sense televisió
en català?

Potser un dia d’aquests els catalans di-
rem prou. Estem cansats de lluitar, de
demanar perdó per ser el que som, i per-
què parlem català. Estem cansats d’estar
sempre de genolls. El dia concret en què
direm prou el sabrem quan se’ns comu-
niqui quina és la data del referèndum.

M. ÀNGELS ALSINA I BOSCH
BESCANÓ

Dret a decidir a les entitats
Ara que és tan habitual parlar del dret a
decidir, m’agradaria reclamar-lo en tots
els àmbits. Catalunya té moltes entitats
que haurien d’estar regides per la demo-
cràcia, però com que no tenen visibilitat,
els incompliments queden amagats. És
el cas del Club Esportiu Mediterrani, on
el president actual ha fet tot el que ha po-
gut per no donar la veu als socis del club,
basant-se en un buit legal. El presidenci-
able de la candidatura que competia amb
ell va donar-se de baixa per un tema per-
sonal de salut, i va cedir el seu lloc a un al-
tre membre de la candidatura. ¿Una per-
sona demòcrata, i amb un mínim d’ètica,
pot denunciar aquest fet per anul·lar la
candidatura sencera?

L’únic recurs que queda és anar a la
justícia, que és un procés lent i costós i,
en molts casos, un terreny incòmode per
a gent que no hi està acostumada. Un cop
al poder, ofereix diàleg a tothora, però
el que li demana el soci és que respecti
el dret a decidir! Volem eleccions netes!

ORIOL MIARONS I MEDINA
BARCELONA

Cap ovella al corral
El departament d’Agricultura diu que ha
detectat un focus de brucel·losi al nostre
ramat. La brucel·losi és un bacteri que pot
provocar avortamens al bestiar, però con-
sumir xais dels ramats que diuen que han
donat positiu no representa cap perill.
Amb tot, per a les ovelles que suposada-
ment han donat positiu el veredicte és in-
apel·lable: sacrifici. Però jo em faig una
pregunta i exigeixo una resposta: d’on
prové? Fa prop de 15 anys que tinc ovelles
i fins ara mai havien donat positiu. ¿Els
centenars de cabirols, milers de senglars
i de teixons i, en general, el conjunt de la
fauna salvatge, no pot ser que en siguin els
portadors? ¿Ho estan investigant a fons
amb tots els seus mitjans i rigorosament?

NÚRIA SIMON BARTOMEUS
ROCABRUNA
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Cultura a la gorra

Confesso que veure com
alguns prohoms cata-
lans convoquen una ro-
da de premsa per anun-
ciar una campanya de

recollida de fons sota l’enunciat
“Salvem el Liceu” em provoca un
desassossec monumental. Que que-
di clar que no tinc res en contra
d’una iniciativa tan encomiable i ge-
nerosa, però no puc estar-me de
pensar que, en darrera instància,
únicament explica la lamentable si-
tuació a la qual està arribant la vida
cultural catalana.

No tinc una especial tirada cap a
l’òpera; penso, més aviat, que els di-
ners que hi dediquen les polítiques
culturals públiques són excessius i
arbitraris, i que ajuden a mantenir
un model de producció extremada-
ment car i elitista. Però aquestes
consideracions no em fan perdre de
vista el valor exemplificatiu que
l’òpera té en el context de les actu-
als polítiques públiques. Sé perfec-
tament que abaixar el pressupost
del Liceu no és una decisió progres-
sista sinó la darrera expressió d’una
caixa buida.

D’aquí el meu desassossec. Si el
Liceu, que és la nineta bufona de les
polítiques culturals, ha de promou-
re una acció benefactora protago-
nitzada per la burgesia catalana, què
se’n farà de la resta de projectes cul-
turals, la major part dels quals estan
als antípodes de l’interès d’aquesta
mateixa burgesia?

La versió popular d’aquesta ac-
ció és el teatre o la música a la gor-
ra, o sigui: vingui, segui i si li agra-
da pagui el que consideri conveni-
ent. Al començament aquest tipus
de ritual econòmic pot confondre
l’interès i la compassió; al final és
una mena d’avaluació que aboca la

cultura als dominis del
treball social.

Tot fa indicar, per
tant, que veurem un
procés de transferència
de responsabilitats eco-
nòmiques del govern
cap a la societat. Passa-
rà en el món de la sani-
tat, de l’educació i òbvi-
ament passarà en el
món de la cultura, però
no sembla gaire clar que
aquest canvi de model s’estigui pla-
nificant d’una manera adequada.
Òbviament no avalo aquest gir
neoconservador, però, a més a més,
considero que és un error estratè-
gic pensar que estem davant d’una
conjuntura desfavorable que un
cop estigui superada permetrà tor-
nar les coses on eren. Crec, ben al
contrari, que estem davant d’un
canvi de cicle que modificarà per

obres que s’hi representen? I no és
pas el mateix.

Hauríem d’exigir als nostres go-
vernants una planificació de la cul-
tura a llarg termini que tingués en
compte tres realitats indiscutibles.
La primera assenyala que el mer-
cat no pot ser l’únic espai de la cul-
tura si volem que sigui diversa,
plural i de qualitat. La segona diu
que ni la cultura més comercial es
pot finançar únicament amb la
venda d’entrades. La tercera expli-
ca que les donacions privades han
de tenir estímuls fiscals per esde-
venir estables.

Tanmateix, tot plegat no és inde-
pendent d’un determinat model de
producció. No és imaginable un Li-
ceu, un TNC, un Lliure o un Macba
funcionant tal com ara ho fan, amb
les estructures laborals vigents i
amb el nivell de producció i resul-
tats actual finançats de manera pri-
vada a partir d’una transposició li-
neal de responsabilitats socials. És
possible canviar el model. No dic
que sigui bo, però és possible canvi-
ar-lo si es legisla en una determina-
da direcció, si es fa una política fis-
cal concreta i si es prestigia la cul-
tura per generar un atractiu socio-
econòmic que ara no té. Tot el
contrari del que està passant.

El govern de Madrid ensenya les
ungles dient que la cultura és un lu-
xe prescindible, el govern de Cata-
lunya la posa en standby a l’espera
d’un estat justificador, els del Liceu
apel·len a l’esperit del Noucentisme
i els del teatre alternatiu comencen
a pensar en la gorra com a fórmula
recaptatòria. Mentrestant els resul-
tats de la cultura segueixen al mar-
ge de qualsevol anàlisi racional de
rendiment cost-benefici social o
econòmic.

molts anys la concepció
de l’estat del benestar.

Per això manifestaci-
ons tan ben intenciona-
des com les que promou
la campanya per salvar
el Liceu em semblen pa-
radoxals. Si no hi ha di-
ners públics per mante-
nir l’activitat del Liceu,
per què no s’apugen els
preus? ¿O és que es trac-
ta únicament que al-

guns mecenes financin part del
cost de les entrades dels seus cli-
ents gratia et amore, en el benentès
que el mecenatge privat, a diferèn-
cia del patrocini empresarial, no té
altres contrapartides que el presti-
gi personal?

Més aviat o més tard qui aporti
diners per al Liceu es preguntarà
una cosa evident: què estic pagant,
el manteniment del teatre o les

XAVIER MARCÉ

ECONOMISTA

Si s’aposta
pel mece-

natge calen
lleis i cal

prestigiar la
cultura: el

contrari del
que es fa ara

FERRAN FORNÉ


