
Els drets i els
deures, a escena

L’APUNT el mateix sector hi ha de trobar la solució; per a l’altra,
depèn del govern estatal. La primera ens ha d’ajudar a
ser més atractius també per al turista estranger; la se-
gona certifica que l’enemic comú de tot el sector és
aquesta política del PP. L’oposició en bloc diu que ho
corregirà. Un altre camí, que és a mans de tothom,
és votar el 27-S per no haver-ne de dependre.Jordi Bordes

Els empresaris teatrals de Catalunya van certificar l’in-
crement d’un 1,2% d’espectadors respecte de la tem-
porada passada, una xifra millorable el 15/16 si s’ate-
nen a dues emergències: resoldre el divorci entre sales
i espectadors a partir del mes de maig (que opten per
prendre la fresca, amb l’excepció de l’assistència al
Grec), i trencar amb el pes de l’IVA. Per a la primera,
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treballa com s’ha d’incorporar
la fotografia als museus con-
temporanis. El centre no està
fet, però la hipòtesi és que esti-
gui sota el Palau Nacional.

Com està la redistribució dels
palaus de Montjuïc?
Hi ha un document explícit so-
bre on ha d’anar cada cosa per-
fectament delimitat i pactat
amb l’Ajuntament anterior. En
primer lloc, l’ampliació del
MNAC, el Centre Nacional de
Fotografia, el Museu d’Arqui-
tectura i una gran sala d’exposi-
cions de la ciutat. Per part de
l’Ajuntament, hi havia l’interès
de posar Sean Scully i, per part
seva i nostra, la hipòtesi de la
col·lecció Carmen Thyssen.
Aquests dos aspectes estan més
verds perquè no són públics.

Això està dibuixat?
Tot perfectament dibuixat.
Veurem què hi diuen els nous
responsables municipals. Al
juny i al juliol en vam començar
a parlar. Tot just ara espero que
puguem seure per parlar.

Jordi Martí, gerent de l’Ajunta-
ment de Barcelona, en una con-
ferència a Figueres va dir que el
Departament de Cultura no
existia, que era innocu.
Home, s’ho hauria pogut estal-
viar. Si entro en la mateixa lògi-
ca, què diré?, que ha fracassat
en tot el que ha fet? Em sap
greu perquè és gent que apre-
cies... I és una llàstima que per-
dem el sentit de la realitat en
funció dels càrrecs que tenim.

Des que hi ha el nou Ajunta-
ment, no s’ha aturat un xic tot?
El nou Ajuntament necessita
temps per pensar les coses. I el
millor que podem fer és deixar
que pensin el temps que neces-
sitin, perquè aleshores podem
trobar les millors solucions per
a les coses que tenim en comú.

Una de les seves aportacions
a la gestió municipal va ser la
incorporació de la iniciativa
privada.

Sí, des de l’Ajuntament, a finals
dels vuitanta, vam posar l’ac-
cent en el fet que la iniciativa
privada tenia valor, i vaig obrir
la porta a tothom: el Primavera
Sound, el Sónar, el Macba, el
Festival de Poesia... Tot això ja
té vint anys o més. Quines coses
han sorgit en els darrers anys?
Això i una xarxa d’equipaments
públics sòlida era la base.

I la seva diagnosi de l’estat ac-
tual de la cultura és optimista?
Sóc optimista, bàsicament per-
què, des del 2011 fins al gener
del 2015, tots els indicadors de
consum cultural han disminuït:
menys llibres, menys entrades
de cinema, de teatre, de mu-
seus..., i l’únic que es mantenia
eren les biblioteques i l’activis-
me associatiu, però allà on hi
havia preu tot ha disminuït. La
crisi l’ha patit més que ningú el
món de la cultura. Malgrat això,
hem aconseguit que l’estructu-
ra s’hagi modernitzat i la repre-
sa ens agafarà més forts, perquè
el sistema públic està més ben
muntat. Des de l’1 de gener fins
al 31 de juliol, tots aquests indi-
cadors són positius, amb més o
menys rellevància. La represa
econòmica ens agafarà amb les
bases molt més sòlides.

En el supòsit que Junts pel Sí
guanyi les eleccions, el model
serviria, encaixaria? S’ha pen-
sat en les estructures d’estat?
Les estructures d’estat en l’àm-
bit cultural estan dibuixades i
escrites. Des d’una llei de mece-
natge i patrocini, una llei de pro-
pietat intel·lectual i una propos-
ta de llei d’IVA fins a l’articulació
de gairebé totes les lleis que cal-
dria retocar perquè fossin autò-
nomes i no depenguessin de cap
estat que no fos el propi.

Quina proposta tenen pel que
fa a l’aplicació de l’IVA?
La que tenim estudiada és a par-
tir del 4% en alguns àmbits com
el del llibre, i en d’altres, la mit-
jana europea, que se situa entre
el 7% i el 8%. En la llei de mece-
natge queda clar que comprar

dotze llibres a l’any ha de poder
desgravar. I comprar un abona-
ment per a concerts de música
clàssica, també. Les lleis són es-
tímuls directes. Ens falta poder
fer lleis i dedicar-hi els recursos
necessaris. Un país europeu des-
tina el doble per habitant que
nosaltres a la cultura.

Anem avançant, doncs?
El consum millora. La base pú-
blica la tenim sòlida. Les estruc-
tures d’estat, definides. La idea
de domini lingüístic és més
senzilla ara que fa quatre anys,
perquè puc parlar amb els con-
sellers de Mallorca i el País Va-
lencià. El mercat lingüístic ca-
talà és de deu milions. La inter-
nacionalització de la cultura
catalana funciona.

Falten més infraestructures?
Cal acabar algunes biblioteques,
cal fer el Centre de Fotografia,
el Museu d’Arquitectura, mo-
dernitzar el MNAC, decidir tot
el Museu del Còmic i coses de
nova generació com ara desple-
gar totes les colònies industrials
amb un gran potencial, conver-
tides en centres de creació,
d’habitatge artístic...

Hem bastit el país d’equipa-
ments i el problema ara és
com mantenir-los.
Per sortir de la crisi pressupos-
tària només hi ha una solució: o
un gran pacte federal i que ens
donin el que ens prenen, o la in-
dependència. És insostenible.
No podem mantenir el sistema
de benestar amb l’actual estruc-
tura econòmica. L’Estat s’em-
porta els recursos i no els torna.

Com evolucionarà tot plegat a
partir del 28-S?
Els símptomes dels mítings i els
actes són engrescadors. Crec
que anirà bé, en el sentit que
comença un esglaó nou en rela-
ció amb la política a Catalunya i
a l’Estat. Per mi és l’únic camí.
Fa deu anys pensava que era el
moment del federalisme, però
ara ho veig difícil. Catalunya
necessita un estat propi. ■

Tinc ganes de posar
en negre sobre blanc
tot el que he viscut,
fet, experimentat,
sentit i acumulat

❝D’aquí a un parell
d’anys espero haver
enllestit dos o tres
llibres: un de política i
l’altre sobre la cultura

❝❝ S’ha de donar valor
contemporani al
món associatiu, que
aporta uns valors
a la cultura del país


