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FOTOGRAFIA
Catalans del segle XX
Arola ha publicat ‘Catalans de les lletres i les arts
del segle XX’, un recull de les fotografies que
Ferran Sendra i Robert Ramos van fer durant
25 anys per il·lustrar entrevistes de l’Avui.

ART
Dalí i els seus
espais
La nova
exposició
temporal del
Castell de Púbol
documenta els
espais, efímers o
duradors, on
Salvador Dalí va
treballar al llarg
de la seva vida.

HISTÒRIA
La Tarragona romana
El festival Tàrraco Viva proposa, del 16 al 26 de
maig, més de 450 activitats que recreen amb
rigor diversos aspectes de la vida quotidiana a
l’època romana.

MÚSICA
Primavera Sound
Blur, Nicki Cave&The Bad Seeds, Daniel
Johnston, Neko Case, Swans o Miquel Serra
són alguns dels grups que actuaran al festival
Primavera Sound.

Alguns dels grans equipa-
ments culturals de Barce-
lona respiren més tran-
quils des que l’alcalde, Xa-
vier Trias, va anunciar un
suport econòmic extraor-
dinari per evitar el que
ahir el regidor de Cultura,
Jaume Ciurana, va definir
com a “la tempesta perfec-
ta”. Dit amb altres parau-
les: el daltabaix financer
d’institucions com el Mac-
ba o el Liceu, per dir dos
exemples de centres que,
com tants d’altres, “han
tocat os” amb les disminu-
cions de les aportacions de
la Generalitat i el ministe-
ri –l’un perquè no pot i l’al-
tre perquè no vol–, dels pa-
trocinadors i del propi pú-
blic, que ha hagut de re-
duir el consum cultural
per la crisi i la pujada de
l’IVA.

Doncs, bé, el Fons de
Capitalitat Cultural que es
va comprometre a crear
Xavier Trias fa tan sols uns
mesos ja està activat, par-
lat i acordat amb la Gene-
ralitat i amb els equipa-

ments que se’n beneficia-
ran. L’Ajuntament desti-
narà més de 15 milions
d’euros “de més”, distribu-
ïts en tres exercicis pres-
supostaris, per garantir el
futur de set equipaments:
el Macba, L’Auditori, el

Teatre Lliure, el Mercat de
les Flors, la Fundació Mi-
ró, la Fundació Tàpies i el
Palau de la Música.

El MNAC i el Liceu no re-
bran cap partida específica
d’aquest fons, però sí que el
consistori es compromet a

mantenir un nivell de fi-
nançament superior al
percentatge establert en
els estatuts (en total, la so-
breaportació vindria a ser
d’uns 1,3 milions d’euros).

L’Auditori (1,4 milions
d’euros), el Macba

(830.000), el Mercat de les
Flors (780.000) el Lliure
(700.000) i les fundacions
Miró i Tàpies (200.000 ca-
dascuna) rebran una bona
injecció econòmica per al
seu funcionament ordina-
ri, i el Palau de la Música
(150.000) i també el Mer-
cat de les Flors (800.000),
unes partides sucoses per
a fer inversions. Tot plegat,
com va explicar ahir Ciura-
na, s’ha fet amb un clar ob-
jectiu: “Que els equipa-
ments culturals puguin
treballar els pròxims tres
anys amb els mateixos in-
gressos que van rebre el
2012 per part del conjunt
de les administracions pú-
bliques.” És clar que per-
què això sigui així les altres
dues administracions
s’hauran de comprometre

a no retallar més les seves
aportacions, cosa que cal-
drà veure-ho en el cas del
ministeri.

L’Ajuntament pagarà
més, però a canvi també
vol manar més. Aquest fi-
nançament suplementari
implicarà una reformula-
ció del sistema de gover-
nança en els grans equipa-
ments. El consistori vol li-
derar i assumir més res-
ponsabilitat en la gestió
dels centres, i això vol dir
canvis en les majories de
govern dels consorcis i les
fundacions. Està tot acor-
dat amb la Generalitat,
que perdrà força pes en al-
guns equipaments.

L’Ajuntament passa a
tenir una posició majorità-
ria en els òrgans de govern
de tres consorcis (Audito-
ri, Mercat de les Flors i
Macba). En tres funda-
cions privades serà l’admi-
nistrador predominant
(Fundació Tàpies, Funda-
ció Miró i Fundació Teatre
Lliure). I en els altres tres
casos mantindrà una posi-
ció minoritària respecte a
la Generalitat (MNAC, Pa-
lau de la Música i Liceu). ■

Més diners, més poder
Maria Palau
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ajudarà els grans equipaments culturals amb una
aportació extraordinària de més de 15 milions d’euros, repartits en tres anys

Fons de capitalitat cultural 2013-2015

150.000 euros

1.438.0961.438.096 euroseuros1.438.096 euros

1.586.2741.586.274 euroseuros1.586.274 euros

200.000 euros

200.000 euros

700.000 euros

Fons 

(per a inversions)
150.000 euros
(per a inversions)

835.397835.397 euroseuros835.397 euros

Finançament extraordinari 2013 (en euros)

Palau de 
la Música

Fundació
Miró

Fundació
Tàpies

Total

Macba

L’Auditori

Lliure

Mercat 786.274 800.000+
(per a 
inversions)

5.106.767 euros

El consistori
liderarà
els consorcis
de L’Auditori,
el Macba
i el Mercat


