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OPINIÓ

La cultura és
o no és

una qüestió
d’estat?

SANTI FONDEVILA

●El fet diferencial Ni espanyols, ni
independents: francesos. No en tinc
el més mínim dubte. Culturalment,
Catalunya estaria més bé sent una
regió francesa que una autonomia
espanyola. O un entremig: una regió
associada, seguint el model de Puer-
to Rico amb els Estats Units. França,
tot i ser un estat centralista, té una
concepció de la cultura com a valor
inalienable que lliga amb el que aquí
es demana. Al director francès Ro-
bert Guédiguian, un home clara-
ment d’esquerres amb un cinema
compromès, li van preguntar arran
de la seva última pel·lícula, Las nie-
ves del Kilimanjaro, abans de les
eleccions franceses: “I què creu que
passarà amb el seu cinema si guanya
Sarkozy?” Guédiguian va fer repetir-
se la pregunta, i no pas perquè no l’hi
haguessin fet en francès. Finalment
va dir que no l’entenia, i va afegir: “A
França, la cultura és una qüestió
d’estat. Guanyi qui guanyi”. Va gua-
nyar Hollande, que va complir la se-
va promesa i va abaixar l’IVA de la
cultura al 5,5%. A França, a més, el
sistema de gires de les companyies
està ben organitzat a través, sobre-
tot, de la xarxa de Scènes Nationales,
per no parlar de la normativa sala-
rial d’un ofici tan discontinu, per la
qual cosa es va crear la figura dels in-
termitents que Sarkozy es volia car-
regar i que va provocar la suspensió
del Festival d’Avinyó el 2003.

● Els problemes vénen de lluny
A casa nostra les coses són ben di-
ferents. No cal recordar les diverses
declaracions de ministres, amb
Montoro al capdavant, perquè amb
els fets ja paguen (l’IVA al 21%, in-
compliment dels acords amb mu-
seus o festivals, etc.). Però és que el
problema ve de lluny. A Espanya la
cultura no ha estat mai una qüestió
d’estat, ni quan les coses anaven bé i
s’hi van abocar notables recursos
–sense arribar mai a les promeses
electorals ni als percentatges dels
països europeus seriosos–. Proba-
blement, i per un error de principi,
d’incultura en aquest cas, els dife-
rents governs de l’Estat i la Genera-
litat només van arribar a entendre
que donar suport a la cultura passa-
va per fer-la pública, per convertir
les estructures administratives en el
rovell de l’ou de les arts, sense cre-
ar una base sòlida que consolidés
l’àmbit privat o concertat. Queda
palès en la manca de lleis que afavo-
reixin el consum cultural o els pro-
cessos de creació en temes tan sen-
sibles com la fiscalitat i l’especifici-
tat, en matèria social, dels artistes i
les empreses artístiques.e

El traspunt
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Puigpelat s’atreveix a fer
una seqüela de Macbeth

Macbeth ja té una seqüela. Fran-
cesc Puigpelat resol a El retorn de
Macbeth, premi Ciutat d’Alzira, els
enigmes que Shakespeare va deixar
oberts i explica l’origen de la mal-
dat de Lady Macbeth.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Francesc Puigpelat
(Balaguer, 1959) és un escriptor ago-
sarat. S’ha atrevit a fer una seqüela
i alhora preqüela de Macbeth: “És
una animalada que només es pot fer
des de fora de la cultura anglesa. Cap
anglès s’hi atreviria, perquè per ells
seria irreverent”, confessa. Amb El
retorn de Macbeth (Bromera) l’es-
criptor va guanyar el 24è premi de
novel·la Ciutat d’Alzira.

La novel·la és un diàleg que es
desenvolupa al llarg d’una sola nit:
la del 12 d’abril del 1097. Al castell
de Dornoch hi arriba el fill bastard
de Macbeth, que duu el mateix
nom que el seu pare. Han passat 40
anys d’ençà que el rei va morir de-
capitat a Dunsinane, després d’em-
bogir pels crims comesos, i el seu
descendent busca respostes: “Mac-
beth és l’única tragèdia de Shakes-
peare que admet continuació, per-
què deixa alguns enigmes oberts,
com la profecia de les bruixes, que
diuen que Fleance, el fill de Ban-
quo, serà el pròxim rei, però en re-
alitat qui governa, després de la
mort de Macbeth, és Malcolm”. “A
més –afegeix Puigpelat–, el fet que
les bruixes encara existeixin al fi-
nal de l’obra pot donar peu a un

nou començament i a una nova
profecia malintencionada”.

L’escriptor també dóna un tomb
a una de les dones més malvades de
la dramatúrgia anglosaxona, Lady
Macbeth, i la humanitza. “És l’ar-
quetip de dona perversa i forta, amb
un punt masculí. A la novel·la li bus-
co les arrels”, assegura Puigpelat. El
guanyador del premi Ciutat d’Alzira
connecta la personalitat de la reina
amb les mil·lenàries tradicions cel-
tes sobre la importància de la matri-
linealitat en l’elecció dels antics reis
d’Escòcia. “És una rebel, vol ser rei-
na perquè es considera hereva, i es
vol treure de sobre tots els patriar-
ques que l’hi impedeixen”, explica.

Consensuar el títol de l’obra
amb l’editorial no va ser fàcil. “Hi
va haver polèmica, perquè jo volia
un altre títol, Macbeth 2, perquè és
una seqüela, com Star Wars, Ter-
minator 2 o la Jungla de Cristal 2”,
argumenta Puigpelat.

Inspirat per Polanski
A Puigpelat se li va acudir la idea
d’escriure una continuació de Mac-
beth fa trenta anys, després de veu-
re, a la Filmoteca de Catalunya, la
versió cinematogràfica dirigida per
Roman Polanski. El cineasta polo-
nès hi afegia un epíleg mut: Donal-
bian, germà petit del rei Malcolm,
va a buscar les bruixes. “El missat-
ge era clar: la història no acabava
allà, perquè l’ambició seguia viva”,
relata Puigpelat.

Macbeth és la tragèdia més fosca
de Shakespeare i la que més fascina

l’escriptor lleidatà: “És la més
sintètica i la més perfecta, i rela-
ta una ascensió i una caiguda, és
una història universal”, argu-
menta l’autor.

Puigpelat està convençut que
la novel·la es pot exportar i, de
fet, ja se n’està preparant una
traducció a l’anglès per portar-la
a les fires literàries. Tampoc des-
carta que se’n faci una adaptació
teatral. I ja està pensant en la ter-
cera part de Macbeth. Creu que
el moment polític és l’adequat:
“El nacionalisme escocès reivin-
dica Macbeth. Va ser un bon rei,
però Shakespeare el va defor-
mar”, conclou.e

Francesc Puigpelat va guanyar el premi Ciutat
d’Alzira amb El retorn de Macbeth. CÈLIA ATSET

La tragèdia de Shakespeare continua amb
el fill bastard del rei escocès i Fleance

El festival de Figueres: massa jove per ser antic

em sembla que caldria que presen-
tés més números de circ d’alt nivell
tècnic i artístic, tal com eren molts
de l’any passat. Perquè en aquesta
última edició vaig tenir la sensació
que massa números eren lluny de
l’excel·lència. Fins i tot la Jinan
Acrobatics Troupe of China, gua-
nyadora d’un dels Elefants d’Or, fe-
ia una presentació del seu número
que, per indumentària i coreografia,

semblava mig improvisada. I és
una llàstima, perquè els seus salts
acrobàtics a través de cèrcols
eren realment espectaculars. I la
Troupe Yakov Ekk, que merescu-
dament va guanyar l’altre Elefant
d’Or, feia acrobàcies a cavall que
interrompien, de tant en tant, un
grup de majorets no gaire coordi-
nades que no s’entenia què feien
en una pista de circ.

El Cirque du Soleil i tot el mo-
viment del nou circ estès per tot el
món han fet que la nostra visió de
l’espectacle circense canviï. Si a
l’estructura clàssica d’un festival
decirccomeldeFigueres,ambnú-
merossensecapconnexióestètica
o argumental, hi afegim que uns
quantsestanornatsdecoreografi-
es sovint tirant a carrinclones i es-
tan introduïts per un presentador
amb tendència a l’ampul·lositat,
com el Monsieur Loyal que inter-
preta Genís Matabosch, és difícil
que no sortim de la carpa amb la
sensació que és un gran festival
amb un to un pèl antiquat. I això
que és el segon any.e

Jinan
Acrobatics
Troupe
of China
es van endur
un Elefant
d’Or. COMEDIA

PITI ESPAÑOL
FIGUERES

El Festival Internacional
del Circ Ciutat de Figue-
res, que dilluns va tancar
la segona edició, parteix
d’una idea potent i origi-

nal que li hauria d’assegurar un lloc
propi dins dels festivals de circ eu-
ropeus: presentar números circen-
ses que no s’hagin vist mai al conti-
nent. Aquest any la bona organitza-
ció, el suport de les institucions lo-
cals, el gran nombre d’activitats
paral·leles (exposicions, presenta-
cions, sessions escolars, a l’hospital
i a la presó...) i la il·lusió que tot ple-
gat respira han fet que hagi estat un
èxit de públic (23.000 persones) i
que la ciutat se l’hagi fet seu. Com a
esdeveniment ciutadà, doncs, el fes-
tival es consolida.

Ara bé, si com diuen els seus or-
ganitzadors el que pretén és conver-
tir-se en un festival de primer ordre,
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