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Santi Baró, premi juvenil 
Gran Angular amb ‘Fario’
L’escriptor Santi Baró (Olesa de Montserrat, 
1965) va guanyar ahir el XXIV Premi de Lite-
ratura Juvenil Gran Angular, convocat per 
Cruïlla i dotat amb 15.000 euros, amb l’obra 
Fario, protagonitzada per una adolescent 
conflictiva. En canvi, el premi de literatura in-
fantil El Vaixell de Vapor ha quedat desert. 

Alfaguara publica un llibre 
inacabat de Saramago   
Alabardas és el títol del llibre inacabat de Jo-
sé Saramago (1922-2010) que publicarà Al-
faguara l’1 d’octubre. L’edició inclou, a més 
dels tres capítols que va deixar escrits Sara-
mago, gravats de Günter Grass i textos del pe-
riodista i escriptor Roberto Saviano i del po-
eta i assagista Fernando Gómez Aguilera.  
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Turisme cultural

Els museus i col·leccions més populars
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Turista espanyol
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Nombre de turistes totals

Nombre de turistes culturals

Total turistes culturals: 4,13 milions
Un 88% es deuen al patrimoni

Visitants: 28,77 milions
Gestors de patrimoni: 846

Ingressos propis: 173,69 milions
Treballadors: 4.039 persones112
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206 privades/compartides

PÚBLICS

Quant mou el patrimoni català?
públics). “Tenen equipaments més 
rendibles, l’autofinançament dels 
museus privats arriba al 80%”, reco-
neix Xavier Arola, director de 
l’Agència Catalana de Patrimoni, 
que ho atribueix a la tasca pública 
d’haver de gestionar tots els béns 
catalogats, mentre que els privats se 
centren en Barcelona i en noms pro-
pis universals. La concentració de 
públic en pocs museus arriba a l’ex-
trem que l’1% dels equipaments (10 

centres) concentra el 40% del to-
tal de visitants i el 70% dels in-
gressos propis. L’objectiu de la 
conselleria és que el públic “sur-
ti del circuit habitual” del top 10 
i visiti altres espais, de Sant Pe-
re de Rodes al castell de Miravet.  

El turisme, principal ‘inversor’ 
L’estudi també xifra l’impacte del 
patrimoni en l’economia del país, 
que ascendeix a 634 milions. 
Aquí, a més, s’hi afegeixen els 
3.026 milions que es gasten els tu-
ristes que afirmen venir a Catalu-
nya per veure patrimoni, de ma-
nera que l’impacte ascendeix a 
3.660 milions. Una xifra que, jun-
tament amb les 8.000 persones 
que ocupa el sector, demostra que 
“és un actiu per al país i que tot el 
que s’hi inverteix retorna en for-
ma de coneixement, de visites, tu-
risme i d’una idea de país que la 
gent percep”, segons el conseller 
Ferran Mascarell. La Generalitat 
calcula que hi ha 4,13 milions de 
turistes que vénen atrets per la 
cultura i un 89% asseguren que 
ho fan per motius patrimonials. 
De tota manera, en el turisme in-
tern, el visitant cultural és només 
el 3,4% mentre que un 20% de tu-
ristes internacionals es mouen 
perseguint cultura.e

Només 10 museus concentren el 40% dels gairebé 29 milions de visitants 

Si marquéssim sobre un Google 
Maps tots els elements patrimoni-
als catalans, seria impossible veure-
hi la geografia: hi ha gairebé 30.000 
béns arquitectònics, 13 parcs natu-
rals, 12.768 jaciments arqueològics, 
4.024 associacions de cultura popu-
lar, 27.500 béns de l’Església catòli-
ca, i un llarg etcètera. El departa-
ment de Cultura ha elaborat una ra-
diografia exhaustiva del sector amb 
l’objectiu de determinar-ne la im-
portància econòmica, localitzar tots 
els agents públics i privats que hi in-
tervenen i preparar el terreny per a 
una llei de patrimoni que posi l’ac-
cent a incrementar els visitants i els 
ingressos dels espais, si cal amb ali-
ances público-privades.  
 
Els privats s’autofinancen millor  
Catalunya té 846 museus, col·lecci-
ons o arxius patrimonials que reben 
28,77 milions de visitants. Hi ha tres 
vegades més de centres que són de 
titularitat pública (622), però en 
canvi els privats són molt més hà-
bils a aconseguir tant visitants (em-
paten en 14,4 milions) com ingres-
sos propis (en recapten més del do-
ble: 123 milions respecte als 51 dels 
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‘Mar i cel’:  
quin gran  

clàssic 
inesgotable

Impacte 
El patrimoni 
aporta a 
l’economia 
3.660 milions 
i ocupa 8.000 
persones

‘Mar i cel’ TEATRE VICTÒRIA 225 DE SETEMBRE 

Si en un futur no gaire llunyà 
aquesta ciutat s’anima a 
obrir el seu Museu del Tea-
tre, el vaixell de Mar i cel 
dissenyat per Isidre Prunés 

i Montse Amenós hi hauria d’ocupar 
un lloc d’exhibició privilegiat i icò-
nic, com l’esquelet de balena que rep 
el visitant del Museu de Ciències Na-
turals al Fòrum. Un artefacte preci-
ós que en si mateix concentra la fita 
que va suposar el 1988 l’estrena 
d’aquest musical que seguia l’estela 
d’Els miserables amb el seu aire ope-
rístic. Agradi més o menys el llibret 
basat en el drama d’Àngel Guimerà, 
la producció de Dagoll Dagom mar-
ca un abans i un després en l’ambició 
del teatre català i va suposar la con-
solidació del talent musical d’Albert 
Guinovart, després revalidat en 
l’enyorada Flor de nit. 

L’estrena als 80 va ser una aven-
tura cega que va acabar en fenomen. 
La reestrena fa deu anys va ser la 
confirmació del seu rèdit popular. 
I aquesta última reposició és la 
constatació que el musical català té 
un evergreen, un clàssic que no es 
marceix. Torna al Teatre Victòria 
acompanyat per l’espectacularitat 
d’unes projeccions que embelleixen 
i complementen dramàticament 
l’escenografia. Imatges d’impacte 
–com la transició inicial del palau de 
Felip III al vaixell pirata– que en 
cap moment superen el formidable 
disseny d’il·luminació d’Albert Fau-
ra. La convivència amb les noves 
tecnologies és un repte que supera 
amb notable mestria. El treball 
d’autor se segueix notant entre uns 
cels digitals aclaparadors. 

El nou repartiment compleix 
–amb incomprensibles alts i baixos 
en la qualitat vocal dels intèrprets–, 
amb una química encara per cons-
truir entre Roger Burruezo (Saïd) i 
Ana San Martín (Blanca). La parti-
tura mostra de nou la seva superio-
ritat davant d’una dramatúrgia sen-
se fluïdesa, com si fossin capítols 
encapsulats d’una novel·la per en-
tregues. Això sí, problemes menors 
per a un espectacle que mai abaixa-
rà el teló, encara que el seu vaixell si-
gui ja una peça clau de la història del 
teatre català.e

Crítica

BARCELONA
JUAN CARLOS OLIVARES

Jusèp Boya és el nou 
director del Museu 
d’Història de Catalunya

El conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, ha fet públic el nomena-
ment de Jusèp Boya com a director 
del Museu d’Història de Catalunya 
(MHCat), en substitució d’Agustí 
Alcoberro. Boya, llicenciat en geo-
grafia i història i escollit entre deu 
candidats, té una llarga experièn-
cia dins de l’administració en 
l’àrea de museus i patrimoni, on va 
entrar el 1988. Va treballar al 
MHCat del 1996 al 2008 i ha dirigit 
projectes com el Pla de Museus 
2014-2020 i la creació de l’Espla-
nada dels Museus a Montjuïc. 


