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Barcelona destinarà  
132 milions d’euros  
a Cultura, el 5% del 

pressupost municipal

POLÍTICA CULTURAL

Quan al setembre el tinent d’alcalde de Cultura a l’Ajun-
tament de Barcelona, Jaume Collboni, va presentar el 
seu full de ruta, va assegurar que necessitava un 15% 
més de pressupost, és a dir, 15 milions d’euros més, per 
treure la cultura de “l’atonia”. Pràcticament ho ha acon-
seguit: el pressupost de Cultura per al 2017 és de 132 
milions d’euros, 13 milions més que el 2016; creix un 
11% (l’any passat era de 119 milions, i ja es tractava de 
la xifra més alta com a mínim d’aquesta dècada). Cultu-
ra obté el 5% del pressupost municipal, una xifra con-
siderable sobretot si es compara amb el 0,7% que hi 
dedica la Generalitat. De fet, el pressupost de Barce-
lona és la meitat del pressupost de què disposarà la 
conselleria de Cultura per a tot el país (261 milions).  

“Barcelona no és capital d’estat però assumim mol-
tes despeses de capitalitat”, va assegurar Collboni. El 
regidor de Cultura va retreure al govern de l’Estat que 
pràcticament hagi desaparegut de l’àmbit cultural ca-
talà: “Voldríem tenir l’Estat més present i més corres-
ponsable”, va dir. La retirada de l’Estat s’ha notat so-
bretot en els grans equipaments culturals nacionals 
ubicats a Barcelona. És a aquesta partida a la qual el 
consistori dedica la part més important del seu pres-
supost: 37,4 milions d’euros (28% del total), una xi-
fra que representa un increment del 4% respecte al 
2016. Patrimoni s’emporta 30,8 milions d’euros més 
(el 23% del total). En aquest sentit, el regidor va avan-
çar que està preparant un nou pla de museus però no 
va voler concretar com serà: “Estem treballant en una 
reordenació de l’àmbit museístic amb l’objectiu d’in-
crementar el públic local”. 

Collboni va destacar l’aportació dedicada al  
“reequilibri territorial”. S’hi dedicaran 16,8 milions 
d’euros, un 13% del total, una xifra que representa 
un increment del 9% respecte al 2016. Un dels pro-
jectes estrella d’aquest àmbit és el pla de xoc que vol 
acostar la cultura als barris de Barcelona i treure més 
partit dels equipaments existents. El consistori dedi-
carà 16,2 milions d’euros als processos de creació i re-
cerca de talent i 11,7 milions a la programació que ges-
tiona directament. A innovació i desenvolupament 
tecnològic hi destinarà 5 milions. 

Alguns dels reptes del 2017 seran la posada en 
marxa d’un festival de dansa, un nou impuls a les Fà-
briques de Creació i la modernització de la Xarxa de 
Biblioteques. Per aconseguir els seus objectius, 
Collboni confia a obtenir més finançament privat i 
europeu. “Volem aconseguir que el 100% de la ta-
xa turística sigui per a la ciutat i que aquesta taxa es 
destini a Cultura”, va assegurar.e 
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Les Fàbriques de Creació, com La Caldera, seran una 
prioritat del mandat per a Jaume Collboni. F. MELCION

Peralada serà una Nagasaki arrasada 
per la bomba a ‘Madama Butterfly’

estiu en Nagasaki abans i després de 
la bomba atòmica, en l’única cita a 
l’Estat d’aquesta Madama Butterfly. 
“Volia que el primer acte passés en 
un lloc on ella se sentís desvalguda, 
com una papallona que entra en un 
lloc on no pertany”, diu Rechi. Per 
això la situa, amb el seu quimono, 
maquillatge i flors, al consolat nord-
americà, sota una bandera america-
na de set metres. A la segona part 
Cio-Cio-San retornarà cada dia al 
mateix consolat destruït, a l’espera 
que la pugui trobar el seu estimat 
entre la runa. Una destrucció “que 
és realista i alhora molt poètica, per-
què la veus perduda en el no res”, 
diu el director.  

Aquesta coproducció amb la 
Deutsche Oper Am Rhein de Düssel-

dorf-Duisburg, on ja s’estrena 
aquest cap de setmana, tindrà un re-
partiment especial a Peralada, on la 
casualitat ha fet que s’estreni el 7 i 9 
d’agost, aquest últim, el dia de la cai-
guda de la bomba a Nagasaki fa 72 
anys. Els protagonistes seran la so-
prano Ermonela Jaho, “la millor 
Cio-Cio-San de l’actualitat”, diu el 
director del festival, Oriol Aguilà; el 
tenor Bryan Hymel com a Pinker-
ton; i el baríton Carlos Álvarez com 
a cònsol Sharpless. També serà el de-
but a Peralada de la mezzo gironina 
Gemma Coma-Alabert. Dan Ettin-
ger s’ocuparà de la direcció musical, 
amb l’Orquestra Simfònica de Bilbao 
i el Cor del Liceu en una producció 
de dues funcions que costa al festival  
800.000 euros.e 

Joan Anton Rechi ha situat la seva Madama Butterfly a la Segona 
Guerra Mundial. HANS JÖRG MICHEL

Joan Anton Rechi dirigirà la producció operística d’aquest estiu

ARTS ESCÈNIQUES 

El director Joan Anton Rechi se 
sentia atret per la història dramà-
tica i emotiva de la Madama Butter-
fly de Puccini però, en canvi, no te-
nia cap ganes d’aixecar un muntat-
ge d’època farcit dels tradicionals 
detalls japonistes exòtics. La solu-
ció la va trobar fent recerca sobre les 
fonts bibliogràfiques en les quals es 
va basar David Belasco, l’autor de 
l’obra de teatre que alhora va inspi-
rar el compositor italià. Una d’elles, 
el conte del nord-americà John 
Luther Long titulat Madame But-
terfly (1898), reconstruïa la verita-
ble història d’amor entre un soldat 
americà i una geisha japonesa i com 
el seu fill comú va morir sota la 
bomba atòmica. També es va basar 
en una llegenda. Resulta que quan 
l’òpera es va estrenar als Estats 
Units, es va convertir en la més po-
pular abans de la Segona Guerra 
Mundial. Quan es va acabar la guer-
ra –i, per cert, la història d’amor fa-
tal de la geisha amb un oficial de la 
marina es va prohibir durant anys– 
va començar a córrer que el dia que 
els americans van sobrevolar el Ja-
pó per llançar la segona bomba atò-
mica estava núvol i no la van poder 
llançar al seu objectiu, sinó que la 
van deixar anar sobre una ciutat se-
cundària però que els sonava de 
l’òpera de Puccini, Nagasaki.  

Amb aquesta doble coartada, 
Rechi va decidir situar la seva Ma-
dama Butterfly a la Segona Guerra 
Mundial, per així dur el drama emo-
cional cap a un terreny més social, 
i amplificar la devastació de la pro-
tagonista –per una espera eterna 
que es revela tan inútil com el seu 
amor– a la resta de personatges i a 
un país del tot arrasat. Per això l’es-
cenari principal del Festival Castell 
de Peralada es transformarà aquest 
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25.000 euros per promocionar 
‘Timecode’ per a la cursa dels Oscars

americans el vegin i el votin. La pro-
moció consistirà en projeccions a 
Los Angeles, Washington i Austin, a 
més de reunions amb agents i altres 
personalitats de Hollywood.  

“El curt té un pressupost auster 
i aquesta campanya supera amb es-
creix el que podem assumir. Tota 
ajuda és benvinguda”, assegurava 
Giménez, que, després de guanyar la 
Palma d’Or i el Gaudí, afegia que per 
ara no està nerviós per la gala. El di-
rector deia que no té “ni idea” de 
quines són les opcions reals del seu 
curt, perquè l’Acadèmia sol premiar 
productes “poc arriscats”, i creu el 
fet que sigui una comèdia li aplana el 
camí davant els competidors.e

La ballarina Lali Ayguadé en una 
imatge de Timecode. ARA 

La Generalitat aportarà 25.000 eu-
ros per a la campanya de promoció 
als Estats Units del curtmetratge Ti-
mecode, un dels cinc nominats en 
aquesta categoria als Oscars. Repre-
senta la meitat del que l’equip calcu-
la que serà necessari: “Als Oscars, els 
curts queden apartats del focus me-
diàtic, per la qual cosa se’ls ha de cui-
dar”, va explicar ahir el director, 
Juanjo Giménez, al conseller de Cul-
tura, Santi Vila, que li va oferir aju-
da “econòmica i institucional” per 
aconseguir que els acadèmics nord-
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