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Lluís Miñarro Productor de cinema

om han afectat el sector del cine-
ma les retallades?
Han afectat dràsticament, no sola-

ment ha baixat l’activitat i desapareixen
moltes empreses, sinó que poden des-
aparèixer les bases del sector: els labora-
toris, els estudis de so... De fet, ja està
passant. Jo mateix produïa quatre pel·lí-
cules cada any i aquest darrer any n’he
produït una de baix pressupost. I no no-
més és per les retallades, també estan re-
tardant els pagaments. Tot això crea una
inseguretat amb la qual qualsevol es posa
a produir. En un any pot desaparèixer el
que ha costat 30 anys aixecar.

Afectaran encara més en el futur?
El que està clar és que aquest any anirem
pitjor i fins a les eleccions a Alemanya el
setembre continuarem amb aquestes po-
lítiques d’extrema austeritat. No depe-
nem només del que passi a Catalunya o a
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“En un any pot
desaparèixer el
que hem creat
en 30 anys”

l’Estat espanyol, també depenem de la
relació de l’Estat amb la Unió Europea.

Creu que la Generalitat hauria d’incom-
plir les previsions pressupostàries i evi-
tar les retallades?
Evidentment, haurien d’incomplir les
retallades i invertir més, perquè així el
país és inviable. Aquesta política neo-
con, liberal, està fent desaparèixer les
empreses petites i també les més grans,
i això és intolerable.

Què creu que haurien de fer les adminis-
tracions per sortir del pou?
Com a mínim no rebaixar la inversió i
complir els compromisos adquirits, per-
què sinó, posen en perill la tresoreria de
moltes empreses. D’altra banda, no hau-
rien de retallar més i tornar al nivell d’in-
versió de fa un parell d’anys. Ja ha des-
aparegut molta gent del sector.■ B. SALVÀ

Carme Portaceli Directora de teatre

om creu que afecten les retallades
el món de les arts escèniques?
L’estan afectant moltíssim. Parlant

com a indústria, no es poden fer especta-
cles amb deu actors i tres tècnics, ni amb
música en directe, ni encarregar esceno-
grafia, ni que una empresa la construei-
xi. Cada espectacle podia moure unes
vint persones, i ara aquestes persones
estan a l’atur. Com a artista, la limitació
no et permet decidir si vols prescindir
d’algun element.

Com afectarà la retallada en el futur?
S’està desmantellant molt de pressa. És
indignant. A Europa, la cultura i l’educa-
ció són intocables. Aquí no passa res si
un teatre públic ha de tancar quatre me-
sos. El sistema moral està caient. La cul-
tura ajuda a tenir altres punts de vista,
més tolerància, més democràcia. Han
aconseguit que avorrim aquesta paraula.
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“Un espectacle
contractava vint
persones; ara
estan a l’atur”

La Generalitat hauria d’incomplir les
previsions pressupostàries per evitar
més retallades?
Compleixen el que volen. Només em ge-
nera escepticisme. Per principis, com-
pleixo les lleis, però si els meus impostos
són per finançar escoles de l’Opus Dei i
no que hi hagi una sanitat pública, no sé
si seguiré volent pagar.

Quina alternativa personal hi ha per so-
breviure i per combatre la crisi?
Intueixo que continuar amb la coherèn-
cia i seguir fent els espectacles que cre-
iem que s’han de fer. La Marea Roja de la
Cultura combat les decisions polítiques
que pensen que la cultura no és un dret,
un bé social. Cal lluitar contra l’incre-
ment de l’IVA, que és determinant, però
no crec que sigui la clau. També cal com-
batre contra les pors i la manca de res-
pecte per la cultura. ■ J. BORDES

Xesús González Coordinador de l’àrea pública de CCOO

om han afectat els funcionaris les
retallades que han patit fins ara?
En primer lloc, s’ha de dir que els

funcionaris no són només els adscrits a
Serveis a la Ciutadania, sinó també els
de Sanitat i Educació. Les retallades
afecten dos vessants. D’una banda, han
fet disminuir les prestacions que es do-
nen als ciutadans, perquè la plantilla ha
baixat en set mil treballadors entre el
2011 i el 2012; d’altra banda, els funcio-
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“Els interins
són els més
castigats dels
funcionaris”

naris han perdut poder adquisitiu. S’ha
de destacar, però, que el personal més
castigat ha estat l’interí, que a més de la
paga que els han tret han vist reduïda la
seva retribució en un 15%, perquè se’ls
ha reduït la jornada.

Com els afectaria en cas que s’aprofun-
dís en les retallades?
Encara afectaria més els serveis que do-
nen. A més, s’ha de tenir en compte que,
en els últims deu anys, els funcionaris
han perdut més del 30% del seu poder
adquisitiu i ara, a més de la congelació
salarial, han perdut tota la paga.

S’estimarien més que s’incomplís l’ob-
jectiu del dèficit que assumir unes reta-
llades tan grans?
En primer lloc, el finançament que té Ca-
talunya no és l’adequat i, per tant, s’hau-
rien de prendre algunes mesures amb re-
lació a això. En segon lloc, la Generalitat
hauria de renegociar el seu deute amb els
bancs i algunes empreses, perquè l’inter-
ès que està pagant ara és desproporcio-
nat. Així farien recaure el pes del dèficit
en el capital i no en les rendes del treball.

Els funcionaris han sigut l’objectiu fàcil
del govern?
Han estat el boc expiatori. Han agafat els
més febles perquè ha estat el més fàcil,
però també el més injust. ■ M. SARDÀ

David Garrofé Secretari general de la Cecot

om estan afectant les retallades el
món empresarial?
Només se salven les empreses que

venen molt a fora, però les que depenen
del mercat interior estan patint molt,
perquè el consum cau i tothom ven
menys. A més pateixen especialment les
companyies que proveeixen de béns o
serveis l’administració pública, i també
les que es dediquen a l’obra pública, que
al nostre país ha caigut un 90%.
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“S’haurà
d’arreglar: si
cau Catalunya
cau Espanya”

Quins altres sectors estan especial-
ment malferits?
També els usuaris de fons públics, com el
tercer sector, el sanitari o el docent.

La situació serà insostenible, si conti-
nua la tisorada?
El problema és que moltes empreses ja
van molt justes i les retallades que s’es-
peren en els propers pressupostos les
acabaran d’asfixiar. No és fàcil. El proble-
ma de liquiditat és molt greu.

Hi ha alternatives a les retallades?
El funcionari ha de ser un tècnic molt
qualificat. A aquest l’hem de cuidar, i no
rebaixar-li el sou; però un conserge, per
exemple, no ha de ser funcionari. La res-
ta de perfils han de ser personal laboral.

El govern s’ha de plantar i incomplir
amb l’objectiu de dèficit per no haver
de retallar tant?
Jo no sé dir si s’ha de plantar, el que sí
que sé és que la situació és insostenible.
O caurà sola perquè el govern es plantarà
o perquè deixarà de pagar coses impor-
tants. I si cau Catalunya, cau Espanya. El
govern espanyol no es pot permetre una
prima de risc disparada perquè la Gene-
ralitat no pot pagar als seus proveïdors.
A vegades les coses han d’empitjorar,
s’han de podrir, per arreglar-se. I aquest
moment s’acosta. ■ L. BRUGUERA


