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Ferran Mascarell, conseller de Cultura. M. ROVIRA 

POLÍTICA CULTURAL

Mascarell: “La taxa de 
l’audiovisual ens l’han 

anul·lat, però és el futur”

El 27-S Ferran Mascarell tancarà una etapa de 
cinc anys a la conselleria de Cultura després d’un 
revés d’última hora del Tribunal Constitucional: 
la suspensió de l’impost a les operadores d’inter-
net que havia de finançar el cinema. “La taxa ens 
l’han anul·lat però és el futur”, diu, i està conven-
çut que “l’aprovarà un altre govern”. Assegura 
que fins i tot responsables de Cultura espanyols 
l’han felicitat extraoficialment per la idea. Però 
aquesta no és l’única iniciativa que queda per als 
hereus: deixa embastades la llei de la propietat in-
tel·lectual, la de mecenatge, l’IVA cultural i la llei 
de l’1% cultural (proposa l’1,5% i que l’increment 
sigui per comprar art). “Si poguéssim parlar de 
lleis, no parlaríem tant de subvencions”, conclou.  

Mascarell va entrar al Govern per reestructu-
rar les polítiques culturals, una feina poc visto-
sa per a la qual creia que tindria “més recursos per 
materialitzar els resultats”. La realitat ha sigut 
més dura del que es preveia i s’ha centrat a “ar-
mar unes polítiques perquè quan el consum re-
munti ens agafi preparats”: Agència de Patrimo-
ni, nou sistema de subvencions, mercats estratè-
gics, disseny del Centre de Fotografia i del Museu 
de l’Arquitectura, etc. Diu que es va trobar la 
“tempesta perfecta” (crisi, caiguda del consum 
cultural del 25%-30%, IVA, menys aportacions 
de Madrid i retallada del pressupost), però creu 
que ha “posat les bases d’un cercle virtuós”. Si no 
hi ha contraoferta d’Artur Mas, Mascarell mar-
xarà a fer un stage en una universitat nord-ame-
ricana per escriure les memòries d’aquesta etapa 
i l’assaig Els catalans i el seu estat.
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Catalunya, entre el 
somni i el problema

dreix principalment de Companys, 
procés a Catalunya, del 1976, i El co-
ronel Macià, del 2006. Per tant, pas-
sa revista a les convulsions políti-
ques del segle XX (Setmana Tràgica, 
proclamació de la República, ocupa-
ció franquista) a través de les vides 
de Macià i Companys; i en el tram fi-
nal posa la directa per explicar el 
franquisme, la transició democràti-
ca i les mobilitzacions sobiranistes 
dels últims anys.  

El somni català és la contribució 
personal de Forn al procés. “No és 
una pel·lícula objectiva, sinó subjec-
tiva, filtrada per les meves opinions. 
Això sí, els fets representats són ri-
gorosament històrics”, defensa. 
L’actor Abel Folk, que protagonitza 
El coronel Macià, afegeix que els 
films de Forn –per qui professa una 

“devoció absoluta”– són “pel·lí-
cules amb un punt de vista, però 
que no projecten a l’espectador el 
seu punt de vista”. 

Els orígens del projecte es re-
munten a la dècada passada. 
“Quan feia El coronel Macià ja 
pensava a rodar una pel·lícula so-
bre els quatre dies d’abril del 
1932 en què es proclama la Repú-
blica Catalana, però TV3 se’m va 
avançar amb Macià contra Com-
panys”, explica Forn. Al final, uns 
versos van aportar la solució 
quan el director va descobrir la 
poesia de Ventura Gassol, la per-
sona que escrivia els discursos de 
Macià. “No pot ser esclava cap 
pàtria en una presó tan gran, amb 
una porta tan ampla i amb 
aquests camins tan clars”, recita 
Montserrat Carulla a la pel·lícu-
la, mentre per la càmera desfilen 
imatges de postal de la Costa Bra-
va, Montserrat i altres paisatges 
emblemàtics catalans. 

Una història recurrent 
Alguns dels diàlegs històrics d’El 
somni català, tot i pertànyer al se-
gle passat, semblen trets de les 
cròniques dels diaris d’ahir. El 
discurs de Cambó al rei sobre el 
“problema català”, la rèplica de 
Maura qualificant despectiva-
ment de “montón” la coalició So-
lidaritat Catalana... “He compro-
vat que hi ha frases i situacions de 
la relació entre Catalunya i Espa-
nya que es repeteixen al llarg de 
la història”, comenta Forn.  

El que sí que ha canviat amb el 
temps és la rebuda del cinema 
històric català a Madrid. “La ciu-
tat cremada va ser un gran èxit a 
Espanya, i Companys, procés a 
Catalunya va funcionar força bé. 
Però El coronel Macià es va veu-
re molt poc fora de Catalunya”. 
El somni català ja té tancades tres 
sales a Barcelona: els Girona, els 
Boliche i els Icària. Però a Forn 
li agradaria que la cinta es pogués 
veure a Madrid. “De fet, té dos tí-
tols: El somni català a Catalunya 
i El problema català a la resta 
d’Espanya perquè per a ells sem-
pre ha sigut un problema”.e

Josep Maria Forn a la Filmoteca de Catalunya abans de presentar 
El somni català, el seu últim film. CÈLIA ATSET

Josep Maria Forn reconstrueix l’últim 
segle amb fragments de les seves pel·lícules

CINEMA

Amb 87 anys, Josep Maria Forn pre-
sumeix de ser el director en actiu 
més veterà del cinema català. Pio-
ner del neorealisme amb La pell cre-
mada (1967), el cineasta estrena de-
mà El somni català, que ell mateix 
defineix com el seu “testament ci-
nematogràfic i polític”. Forn re-
construeix al film la història de Ca-
talunya i l’evolució del sentiment 
nacionalista a partir d’imatges d’ar-
xiu i, sobretot, d’un material que co-
neix en profunditat: les seves pròpi-
es pel·lícules.  

“Jo sempre he reflectit la història 
de Catalunya en el meu cinema”, de-
fensa Forn. El somni català es no-
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La Sala Beckett ‘apadrina’ tres companyies joves
rica un retrat generacional que ja 
va passar pel Grec. Bluf és “un 
compendi d’històries entrecre-
uades sobre personatges que de-
cideixen canviar de vida i sortir a 
buscar la felicitat, persones que 
desitgen tenir la vida d’un heroi 
de pel·lícula però que comencen 
a fer-se grans i s’adonen que la vi-
da que havien somiat no és la que 
tenen”, deia l’autor. Després es 
representarà un Harold Pinter 
poc conegut, el thriller La col·lec-
ció, que La Ruta 40 va estrenar a 
FiraTàrrega. I al novembre serà 
el torn de La Virgueria i Snorkel, 
d’Albert Boronat. La sala ha cre-
at una oferta per animar a veure 
les tres obres, el pack Beckett 3: 
tres entrades per 30 euros.e

Xavi Francés interpreta un dels 
personatges de Bluf. ALBA LAJARÍN 

TEATRE

La Calòrica, La Ruta 40 i La Virgue-
ria són “tres de les companyies 
emergents més interessants de l’ac-
tual panorama teatral”, afirma To-
ni Casares, director de la Sala Bec-
kett. Per això els ha dedicat un cicle 
i seran les encarregades d’ocupar 
amb els seus últims muntatges el 
primer tram d’aquesta temporada, 
l’última abans del trasllat de la Bec-
kett al Poblenou –la incertesa és 
quan passarà això, ja que a Gràcia 
només tenen contracte fins al de-
sembre i les obres encara no s’hau-
ran enllestit–. El dramaturg Joan 
Yago reestrenava ahir amb La Calò-
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