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El secretari d’Estat de Cultura JoséMaria Lassalle lamenta les disfuncions entre Estat, CCAA i ajuntaments

“Unmodel cultural car i ineficient”

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

El model cultural espanyol
és el que va implantar la
dictadurafranquista,elde
l’Spain is different delMi

nisteri d’Informació i Turisme de
Fraga. En la transició l’únic que es
va fer va ser “descentralitzar elmo
del”, compartir la política cultural
entre l’Estat, les comunitats autò
nomes i els ajuntaments. Lamanca
de planificació ha estat un element
greu de disfuncionalitat. I això va
desembocar en “inversions massi
veseninfraestructuresfinsanivells
increïbles, de manera que cada po
ble havia de tenir piscina, polies
portiu i centre d’art”. Hem anat a
“unmodelintervencionista,cariin
eficient”. Si no el canviem, no serà
sostenible.
Aquest implacable diagnòstic és

el que va oferir el secretari d’Estat
de Cultura, JoséMaría Lassalle, en
el debat sobre Fiscalitat, patrocini,
mecenatgei impulsdelaparticipació
social de la cultura que van organit
zar ahir la Fundació Cercle d’Eco

nomia i el Cercle de Cultura a Bar
celona. Lassalle va començar asse
nyalantque“jaqueestemal finalde
la legislatura podem parlar sense
embuts”. I després de plantejar la
necessitat d’un diàleg entre les tres
instàncies administratives esmen
tades i amb la restade la societat ci
vil per decidir cap on es prioritza el
mecenatge,vaconclourelasevapo
nència ambunadefensa de l’última
reforma sobre la fiscalitat que in
clou desgravacions fiscals en

delaculturaperpartdel’Estatidels
particulars (pagament d’entrades
per activitats) ha tocat sostre i s’ha
de suplir amb el mecenatge. Va re
cordar que a França les empreses
aporten2.800milionsanualsalme
cenatge i patrocini, i els particulars
(micromecenatge), 1.400 milions.
Ho fapossibleuna llei del 2003que
permet a les empreses deduir de
l’impost apagar fins aun60%(amb
unlímitdel0,5%delaxifradenego
ci). Per a les persones hi ha una re
ducciódefinsal66%del’impostso
brelarenda(ambellímitdel20%de
lesbases) i finsaun75%enl’impost

sobre la fortuna (amb un sostre de
50.000euros).Aixòsí,éselministe
ri de Finances i no el de Cultura el
que decideix les organitzacions
d’interès general o públic que po
den rebre aquests patrocinis. I en
cara més: les deduccions per com
prar un quadre arriben al 90% (i al
40% si es deixa l’obra per 10 anys a
un museu abans d’adquirirne la
propietat). Pel professor Greffe, el
debat no se centra en l’incentiu fis
cal sinó en el control de les contra
partides, en laprofessionalització o
enelscodisèticsde lesempreses.
Roca Junyent va ser rotund: “No

hi ha model de finançament de la
culturaniaEspanyaniaCatalunya,
perquèlaculturanoésprioritàriani
políticament ni socialment”. A
parer seu, el gran problema és la
falta de confiança. “Aquí el mece
natge es veu com una evasió d’im
postos, quan és una manera de pa
gar impostos”.
Jordi Pardo, director general de

laFundacióPauCasals,valamentar
la saturació turística deBarcelona i
la sevaescassadistribució territori
al.L’editorPereVicensvademanar
un Patronat del Turismemés enfo
catcapalacultura. PilarPifarré,se
cretària general de Cultura, va in
sistiren l’escassetatderecursospú
blics, en la manca de competència
fiscal i en el fet que el 85%del pres
supost se’n va a salut, ensenyament
i benestar social. Una afirmació
contestadadesdel públic perDani
el Martínez (Focus): “La cultura
forma part del benestar social” i
“l’acció política no necessàriament
hadepassarpelsuporteconòmic”.!

KIM MANRESA

MiquelRoca,advocat;JoséM.ªLassalle, secretarid’Estat, iCarlosCuatrecasas,presidentde laFundacióCercled’Economia(dedreta aesquerra)

El professor Xavier
Greffe explica els
efectes positius de
la llei demecenatge
del 2003 a França

DonesXL W.W.(WeWomen)
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JOAQUIM NOGUERO

S’aclareixen els escenaris. Moltes
companyies catalanes han desapa
regutpelcamí. I lesqueno, sónmés
que mai el que eren. A W.W. (We
Women) apareix elevat al cub i ex
plicitat al títol, ambmenys humor i
mésferocitat,elquehaestatelprin
cipal centre temàtic de Sol Picó: la

condició femenina, la força que la
dona extreu de la seva vulnerabili
tat, elpapercentralquedefensa (en
la família i en la societat comapun
tal i com a garantia de futur), mal
grat la invisibilitat de mantenirse
ensegonpla.
Hi ha una barreja d’orgull, de vul

nerabilitatideràbiaenlamanerade
presentarse en escena. L’obra co

ben expressada amb aquella mena
de lapidació simbòlica en què, per
sort per a l’espectador, les pedres
agafenunaaltradirecció.
Ambelnervidelasevamatriufla

menca, amb passos ètnics i orígens
diversos, amb tècniques teatrals
que van de les ombres xineses a la
temptativadetitellesde la japonesa
penjadadelscabells, ambunacuina
lenta però segura, W.W. suma sa
bers i fa de la humilitat artesanal la
sevaraódeser.Comqueajuntatan
tes personalitats de relleu, l’espec
tacle s’allarga.Peròaixòrai!!

CRÍT ICA DE DANSA

l’IRPF, l’impost de societats i per
micromecenatge.
Li va respondre l’advocatMiquel

Roca Junyent: “Aquestes paraules
són pròpies de l’inici d’una legisla
tura,peròferhoalfinal...Emrecor
daGrècia, que ha salvat l’orgull pe
rò ara té problemes de liquiditat”.
Lassalle va contrareplicar que fa
quatre anys la crisi impedia de veu
re larealitat inoméss’hapogutdes
cobrirelquehihaviaenelfonsquan
la marea ha baixat. El colofó l’hi va

posar Francesc Bellmunt, presi
dent del Cercle de Cultura: “Deia
Warren Buffett que quan baixa la
marea és precisament quan es veu
elquenoportabanyador”.
Va ser un debat sense grans dis

crepàncies, però molt revelador
dels problemes que no s’han resolt
maisobreelmecenatgeaEspanya.I
hova fermésevident la intervenció
delprofessord’EconomiadelaUni
versitat de París Xavier Greffe. Se
gons aquest expert, el finançament

Roca demana dos palauets de la Fira per alMNAC
!Miquel Roca Junyent,
president del patronat del
MNAC, va ser explícit asse
nyalant que el mecenatge és
important, però abans és
necessària “una acció cultu
ral”. I va posar com a exem
ple la situació delMNAC, que
acaba d’exposar una selecció
de les obres del període 1950
1977 però que no té espai per

acollir aquest conjunt. “Hem
reclamat els dos palauets
situats al costat de la font
deMontjuïc, però... Podríem
fer una esplanada dels mu
seus i seria extraordinari,
però...”. Roca va explicar que
es va aconseguir finançament
privat per a un nou pla
d’ordenació de la zona que
incloïa un canvi d’usos per a

museus, però encara no
s’ha aprovat”. Va recordar:
“ElMNAC té la millor
col∙lecció d’art romànic
del món, però tots els diners
ens el gastem a treure’n la
pols”. Segons Roca, cal obrir
un debat parlamentari sobre
les prioritats, però en qualse
vol cas és obvi que “sense
diners no es pot fer res”.

mençaambsorraquecau,metàfora
del temps que corre, mentre desfi
len davant nostre tot de dones XL,
amb feminitat al cub i bonamuscu
laturaperdefensarla:elpoderafri
cà de la francesa Julie Dossavi juga
a la lligadelessuperfemellesdeRo
bert Crumb; la bellesa flexible de
Shantala Shivalingappa és la d’una
deessa índia; Minako Seki inquieta
com una espècie de nena de terror
japonès: Sol Picó es prepara per a
un nou lliurament de Mad Max. I
músiques com les flamenques Lina
León o Marta Robles i la violinista

italiana Adele Madau són autènti
ques matrones (la base musical és
part de la dramatúrgia) i són ma
donnes amb temps i gust a foc lent.
La seva veritat inclou la ràbia, tan


