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123.000
euros

L
legeixo que Xavier Bru de
Sala, comissari de l’Any
Espriu, cobrarà 123.000 eu-
ros per la feina feta. Reacci-

ons diverses han animat un debat
que ha qüestionat el nomenament
d’un comissari extern a les estructu-
res de la conselleria i les seves institu-
cions adossades. No es qüestiona, pe-
rò, l’existència dels anys monotemà-
tics, tot i que els resultats d’anys ante-
riors són discutibles. Amb Espriu,
sembla que s’hagi canviat unamica la
inèrcia i que l’efemèride tingui més
presènciamediàtica, visibilitat educa-
tiva i vigor associatiu. Però tornem a
l’element més morbós: la pasta. A
conseqüència dels abusos que han
conformat la impunitat balafiadora
de molts organismes públics, la sus-
ceptibilitat dels ciutadans ha apujat,
de manera inevitable i lògica, el llistó
de les exigències i els decibels de la
indignació. Es qüestionen salaris i in-
versions amb arguments intel·ligents
però també amb una ferocitat que, de
vegades, degenera en demagògia, ra-
dicalismes i escarafalls moralitza-
dors. Fins i tot en les converses priva-
des es criminalitzen els salaris d’altri
amb una alegria que, segons com, ens
fa oblidar les bigues en l’ull propi.
Són massa diners 123.000 euros per
comissionar –quin verb més terri-
ble– l’Any Espriu? Depèn. Si, quan
acabi l’aquelarre espriuenc, tots els
catalans d’entre sis i vuitanta anys sa-
bem recitar de memòria part de La
pell de brau, venerem el crani hamle-
tià del poeta i parlem i escrivim mi-
llor la nostra llengua, serà una inver-
sió rendible.
Aquesta mena de debats, tradicio-

nals en l’àmbit de la cultura (salaris,
premis, inversions en infraestructu-
res aparentment hipertrofiades, be-
ques d’ajuda a la creació i altres gene-
radors de maldiença…), haurien d’in-
troduir, a més d’esgrima dialèctica
(de floret o de serra mecànica), ele-
ments de concreció.
Quan afirmem que un comissari,

un director o un arquitecte cobren
massa, seria bo proposar una tarifa
alternativa. En el cas de Bru de Sala, a
partir de quant hemde considerar-ho
una inversió suportable? ¿La meitat?
¿Dos terços? I, marcant aquests lí-
mits, ¿no trenquemuna lògica demer-
cat que acceptem en molts altres sec-
tors? Potser hauríem de plantejar-
nos eliminar els anys monotemàtics
per i, a canvi, reforçar, amb una ener-
gia i una intel·ligència que no siguin
pura gesticulació, el nostre agònic sis-
tema educatiu i posar fi a l’asfíxia que
està minant la vocació dels mestres (i
dels alumnes) a còpia de burocràcia,
programes manicomials i una dis-
persió de funcions paralitzadora i
frustrant.
Això, però, costa molt més diners

que 123.000 euros i seria propi d’una
societat “noble, culta, rica, lliure, des-
vetllada i feliç”.

L’obra serà al Mercat en dues fases
LA VERONAL
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U
na acció: mirar. I un
objecte: el cos. Així es
resumeix Siena, l’últi-
ma peça de La Vero-

nal –companyia queMarcosMo-
rau va crear el 2005 amb artistes
procedents del món de la dansa,
el cinema, la literatura i la foto-
grafia– que s’estrena avui alMer-
cat de les Flors. Un recorregut
històric que reflexiona sobre la
manera d’observar el cos humà
des que va passar a ocupar una
posició essencial en el Renaixe-
ment –l’individu arriba al centre
de l’univers amb l’humanisme–
fins a la idea actual de cos col·lec-
tiu o de massa.

Un museu, una sala d’espera,
un tanatori, una església; l’esce-
nografia transita per llocs on ens
sentim observats. El cos humà
com a material d’exposició, la
constant contemplació dels al-
tres i d’unmateix. Una dotzena de balla-
rins que s’aniran convertint en un de
sol. No és una visió apocalíptica, la con-
clusió no és que la societat s’hagi con-
vertit en unamassa sense identitat indi-
vidual.Mort, viu, contemplat, individu-
al, col·lectiu; La Veronal vol mostrar el

cos des de molts punts de vista i trans-
metre la sensació de mirar i sentir-se
observat. Un efecte que s’encarregaran
de reforçar uns ulls col·locats a l’escena-
ri encarats cap al públic durant tota la
representació.
Siena busca la participació de l’espec-

tador, que no només se sentirà
observat, sinó que haurà de re-
compondre els fragments de l’es-
pectacle per extreure’n la seva
conclusió personal. No és no-
més dansa, també hi ha text i
aquesta vegada és en anglès i
italià (sobretitulat). “La paraula
l’entenem des de la mirada”, ex-
plica Morau, “per això no hem
volgut parlar ni en català ni en
castellà”.
Els espectadors no necessita-

ran llegir per entendre la peça,
ja que la dansa i el text expres-
sen la mateixa idea, però sí que
hauran de triar on volen mirar,
amb quins elements volen que-
dar-se. Siena és la sisena obra
d’un decàleg dedicat a diferents
àrees geogràfiques amb la inten-
ció de crear una analogia entre
geografia i dansa. La precedei-
xen Islàndia (2012), Rússia
(2011), Finlàndia (2010), Mary-
land (2009) i Suècia (2008).
L’elecció de Siena com a ciu-

tat homenatjada té un matís rei-
vindicatiu. La ciutat podria ha-
ver estat el bressol de l’huma-
nisme en comptes de Florència,
però la pesta negra i una sèrie
d’empreses financeres fallides
ho van impedir.
La Veronal és una companyia

jove, cap dels components no su-
pera els trenta-dos anys, però es-
tà reconeguda a escala interna-

cional. El seu treball s’ha representat a
Alemanya, Holanda, Itàlia, Dinamarca,
Grècia i Irlanda. Siena ja té previst pu-
jar als escenaris de Suècia, Itàlia i Ale-
manya aquest any, i es podrà veure al
Mercat de les Flors del 22 al 24 demarç
i del 4 al 7 d’abril.c

Les seqüeles de
l’escàndol de la SGAE

PEDRO VALLÍN
Madrid

L’intercanvi d’arxius a través de les ano-
menades xarxes P2P, una de les fór-
mules de tràfic de continguts més este-
ses a internet, pot convertir-se en il·le-
gal si prospera l’avantprojecte de refor-
ma parcial de la llei de la Propietat
Intel·lectual, que està previst que rebrà
avui l’aprovació inicial del Consell de
Ministres.
La reformapretesa suposa un enduri-

ment de l’anomenada llei Sinde-Wert
(contra l’oferta il·legal de continguts
subjectes a drets d’autor), però també
trenca alguns dels arguments actuals le-
gals que donaven empara a la incessant
circulació de continguts a internet.
La clau està en la modificació del

dret a còpia privada que consagra la re-
gulació actual. Malgrat que la reforma
d’aquest articulat busca harmonitzar la
norma amb Europa i establir un nou
mecanisme de compensació als autors
–després que l’anterior cànon indiscri-
minat sobre aparells i suports va ser
tombat per la justícia europea–, la re-
dacció final va molt més lluny.
Deixa fora de les reproduccions con-

siderades còpia privada les fetes “a par-

tir de suports físics que no siguin pro-
pietat de l’usuari, incloent-hi les no ad-
quirides per compravenda comercial”.
La redacció preliminar de la reforma
–que encara ha de passar pel Consell
d’Estat, el Congrés i el Senat– afegeix,
per aclarir dubtes, que aquestes repro-
duccions, quan no disposen d’autoritza-
ció expressa del titular dels drets, “esde-
venen il·lícites”.

Si aquesta redefinició restrictiva de
la còpia privada sobreviu a la tramita-
ció parlamentària, s’esfondraria una de
les esculleres contra les quals les socie-
tats de gestió de drets s’han estavellat
una vegada i una altra l’última dècada
en els múltiples litigis amb titulars de
llocs web o proveïdors de continguts a
través de xarxes P2P. La jurisprudèn-
cia espanyola, fent atenció, entre d’al-
tres, a aquest dret a còpia privada, ha
desestimat darrerament una vegada i
una altra la pretensió condemnatòria
dels demandants contra aquestes xar-
xes d’intercanvis d’arxius.
En aquest sentit, a aquesta reforma

del concepte de còpia privada s’hi
uneix la severa modificació del funcio-
nament de la comissió de Propietat In-
tel·lectual, que compleix un primer any
molt poc fèrtil en la lluita contra l’ofer-
ta de continguts protegits a internet:
per primera vegada s’inclouen coma in-
fractors els llocs web que tinguin “com
a principal activitat facilitar de manera
específica i massiva la localització de
continguts oferts il·lícitament demane-
ra notòria, en particular els casos en els
quals s’ofereixen llistes ordenades i
classificades d’enllaços”. O sigui, totes
les del ram.c

No es qüestionen els anys
monotemàtics, tot i que
els resultats d’anys
anteriors són discutibles

La Veronal mostra
el cos des de molts
punts de vista:
la sensació de mirar
i de ser mirat

Elnoudretacòpiaprivada
exclou l’intercanvid’arxius
ElGovern espanyol impulsa l’enduriment de la lluita contra la pirateria

Sergi
Pàmies

LaVeronal estrena avui ‘Siena’ alMercat de les Flors

Invitacióamirarelcos

]Diu l’exposició de motius de
la reforma de la Propietat In-
tel·lectual que “esdeveniments
recents han convertit en ur-
gent l’anticipació de mesures”.
Parla de l’escàndol de la SGAE
i de la nova regulació per a
aquestes societats, incloent-hi
un nou règim d’obligacions,
intensos mecanismes d’audito-
ria pública i una inèdita trans-
parència comptable. Perquè no
torni a passar.


