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El finançament públic ha si-
gut sempre un dels cavalls 
de batalla entre el govern 
de la Generalitat i el go-
vern espanyol des de la 

creació de l’estat de les autonomies. A 
l’infrafinançament que, xifres contras-
tades en mà, sempre ha adduït el Go-
vern per expressar que se sent maltrac-
tat sistemàticament, hi ha oposat l’Es-
tat l’argument contrari, tan poc soste-
nible amb la calculadora com efectiu 
en l’escenari de la declaració 
pública i l’alimentació dels 
greuges entre comunitats au-
tònomes. El govern espanyol 
actua barroerament amb les 
promeses i amb pressupostos 
que no s’acaben executant.  

La situació encara és més delicada 
des que va començar el denominat 
Procés. Ara fa poc més d’un any i de 
camí cap al referèndum, Mariano Ra-
joy va anunciar una pluja d’inversions 
per 4.200 milions que, en realitat, 
sortia de sumar les inversions previs-
tes a quatre anys en una sola xifra, es-
clar, més impactant. Però els pressu-
postos presentats per Montoro poc 
després ja no respectaven aquesta 
pluja, sinó que preveien una xifra més 
baixa i ajornaven a la negociació dels 

tres anys posteriors que es pogués ar-
ribar a aquesta xifra. 

El govern del PP utilitza altres tipus 
d’argúcies comptables, com la que ex-
pliquem avui a la secció d’Economia. 
Consisteix a aprofitar-se de l’autono-
mia financera d’un organisme com el 
Port de Barcelona per xuclar-li les in-
versions que preveu i fer-les passar 
com a pròpies del ministeri de Foment. 

Després de presentar els pressu-
postos de l’Estat per al 2018, tant Fo-

ment en un comunicat com el dele-
gat del govern espanyol a Catalunya, 
Enric Millo, en roda de premsa, van 
indicar i refermar que “l’Autoritat 
Portuària de Barcelona rebrà una in-
versió total de 109 milions d’euros”. 
És una xifra que suposa un 9% dels 
1.244 milions que Foment té previst 
invertir a Catalunya el 2018, que 
permeten al ministre De la Serna as-
segurar que Catalunya serà la comu-
nitat autònoma que rebrà més di-
ners aquest any. 

La realitat, però, és que aquests 
109 milions d’euros, cèntim per 
cèntim, es corresponen als 109 mi-
lions que va anunciar el Port de Bar-
celona al gener com a inversions 
pròpies i que inclou en el seu pres-
supost per al 2018 a partir de la prò-
pia generació de caixa i de la seva 
capacitat d’endeutament. Així ho 
confirmen fonts de l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona, que afegeixen 
que el govern espanyol “sempre in-

tenta colar” la xifra d’inver-
sió que fa el Port com a pro-
cedent de les arques de 
l’Estat.  

No es tracta d’una discus-
sió comptable amb dues ver-
sions defensables. De fet, un 

organisme tan poc sospitós d’escom-
brar a favor del Port de Barcelona i 
en contra del govern estatal com 
Ports de l’Estat parla de les inversi-
ons de les diverses autoritats portu-
àries, en el seu pla d’inversions per al 
període 2014-2018, distingint-les 
perfectament de les inversions que 
pugui fer aquest organisme, que in-
tegra el grup Foment juntament 
amb Adif, Renfe i Aena. Els malaba-
rismes comptables només ajuden a 
fer créixer la desconfiança.

La picaresca de Foment  
amb el Port de Barcelona

L’EDITORIAL

El ministeri fa passar per propis  
els 109 milions d’inversió que, en 

realitat, són de l’organisme barceloní

Quim Aranda ens acostava, a l’Ara Diu-
menge, als murs psicològics que encara 
afecten Irlanda del Nord. Avui és el torn 
dels murs que hi ha a la capital. Demà fa 
20 anys dels Acords de Pau. P. 10-11

Belfast, trencada per  
30 quilòmetres de murs 

El pilot de Cervera no va tenir ahir el dia. 
Nerviós per una pluja que havia generat 
polèmica, Màrquez va acabar amb tres 
penalitzacions i havent enviat a terra 
Rossi i gairebé Aleix Espargaró. P. 38

Màrquez, protagonista  
de la cursa més polèmica

NO T’HO POTS PERDRE
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Circular en cotxe elèctric a 

Catalunya és una ‘aventura’. 
A l’Ara Motor

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

Recordar-se de les víctimes 
anònimes de la Transició, 

també de les assassinades “perquè 
passaven per allà”. Aquesta ha sigut 
la complicada –i reeixida– tasca de 
Ballester, historiador i investigador 
a la Universitat Autònoma de Bar-
celona, expert en el moviment 
obrer, que ha publicat Vides trunca-
des. Repressió, víctimes i impunitat 
a Catalunya (1964-1980). P. 28-29

L’atac patit ahir pel districte 
encara rebel de Duma, a Da-

masc, demostra un cop més que la 
crueltat del líder del règim sirià no 
té límits: un bombardeig amb bar-
rils bomba plens de gas clor quan 
s’estava evacuant la zona. Resultat: 
almenys 55 morts, centenars de fe-
rits i tones i tones de runa encara 
per inspeccionar. P. 13

Baixar al-Assad

David Ballester

Va triar marxar a França per 
alleugerir el pes de ser el fill de 

Tortell Poltrona, i gràcies a això ha 
acabat bastint un projecte d’arts es-
cèniques, la companyia Baró d’Evel, 
tan inclassificable com reconeixi-
ble, i amb un alt predicament en ter-
ritori francès. Però no s’oblida de 
Catalunya. Ara presenta Bèsties da-
vant del Mercat de les Flors. P. 27

Blai Mateu
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l’entrevista

“Al circ he 
viscut moltes 
escenes en què 
ha anat d’un 
pèl que no ens 
hi quedem”

LAURA 
SERRA

Les rulots i la carpa de la companyia 
Baró d’Evel ocupen la plaça Marga-
rida Xirgu, davant del Mercat de les 
Flors, on actuen fins diumenge dins 
el cicle Circ d’ara mateix. Fa tres 
anys que Blai Mateu (Barcelona, 
1979) viatja amb la troupe de Bèsties, 
un espectacle meravellós que mes-
cla circ, moviment, música, bellesa, 
proesa i animals. Hi viatgen 25 per-
sones, incloses mestra, cangur i cui-
nera, i dos cavalls, cinc cotorres i una 
garsa. L’any 2000 va començar la se-
va aventura creativa amb Camille 
Decourtye, que també és la seva pa-
rella. El públic català va descobrir el 
Baró d’Evel amb Le sort du dedans 
el 2009 (Premi Nacional i Ciutat de 
Barcelona) i des de llavors cada nou 
muntatge ha sigut un èxit. Ara viuen 
un moment dolç: els grans teatres 
francesos també se’ls rifen. “Els pro-
jectes que hi estem muntant, aquí no 
els hauríem pogut fer”, diu.  
 
Sent fill de Jaume Mateu i Montse 
Trias (Tortell Poltrona i la Senyo-
reta Titat), ¿no podies ser altra co-
sa que artista de circ? 
Espero que sí. És una pregunta que 
em faig, de fins a quin punt soc jo 
com a artista o soc una continuació. 
Tot i que de petit no volia fer circ, 
fins a l’adolescència no ho vaig dir.  

¿I marxar a estudiar a França va ser 
la teva manera de matar el pare? 
No. Perquè el clown i la comicitat és 
la motxilla que porto de casa. Però sí 
que el fet que allà el meu pare no fos 
conegut em va donar una lleugere-
sa que aquí m’hauria costat tenir.  

Al final has reproduït el model fa-
miliar de treballar amb parella i 
fills. Una estrena deu ser atòmica. 
Sí, és com un part. Són moments de 
vibració extrema que et descobrei-
xen qui hi ha al darrere de la perso-
na. Amb la Camille som molt dife-
rents però complementaris. I és in-
tens, però ens agrada. Que la Taïs [la 
seva filla] comencés a actuar al Circ 
Cric va ser casualitat i després va te-
nir ganes de fer l’espectacle.  

Com és una infantesa nòmada? 
Jo només ho vaig ser fins als dos 
anys, i els caps de setmana i estius, 
però tenia una casa. En canvi els 
nostres fills sí que ho són: vivim sis o 
set mesos a l’any en caravana i de gi-
ra [el seu camp base és a Gençac de 
Garona, prop de Tolosa]. La Taïs te-
nia 8 anys quan vam començar Bès-
ties i amb 12 té clar que vol parar i 
anar a l’escola. I ho farem. Els prò-
xims projectes no seran de carpa. 
  
Aneu amb carpa i feu circ però aquí 
us acull un teatre de dansa. No hi ha 
manera de posar-vos etiquetes. 
No volem que se’ns catalogui enlloc, 
sinó que ens defineixi ser el Baró 
d’Evel. Penso que estem més a prop 
de la creació i la performance que del 
circ, però el background de genero-
sitat amb el públic i la comicitat que 

tenim ens fa diferents. Nosaltres ens 
prenem les obres com a obres d’art, 
perquè les etiquetes poden ser molt 
diferents per a cadascú. Quan dius 
circ, no sé què pensa la gent. Hi ha 
imatges de circ que nosaltres no re-
presentem. Nosaltres volem convi-
dar el públic a veure una cosa que no 
coneix: la sensació de descobrir un 
artista és brutal.  

El Cirque du Soleil ara és a Barcelo-
na. T’agrada? 
La primera vegada que el vaig veu-
re vaig pensar: “Quin nivell!” És el 
que em va motivar per formar-me i 
descobrir l’escola de Châlons. No 
puc dir que el detesti, perquè em va 
obrir una finestra. Però el relaciono 
tant amb la societat de consum que 
em costa dir-ne coses bones.  

És el circ de l’encara més difícil, a 
diferència del que feu vosaltres. 
Nosaltres, encara que fem proeses, 
no és que intentem que sembli fàcil 
però sí que tingui sensibilitat. El 
Cirque du Soleil només juga a fer co-
ses difícils amb el cos humà, que es-
tà molt bé, però no ens interessa 
tant. Nosaltres juguem amb els lí-
mits com a nocions filosòfiques, no 
cal estar a molta alçada.  

Fa pocs dies va morir un acròbata 
d’aquest circ en escena. 
A la nostra escola hem tingut amics 
que s’han mort en un accident. Això 
ens va fer tocar de peus a terra. Jo he 
viscut moltes escenes en què ha anat 
d’un pèl que no ens hi quedem. El risc 
forma part de la professió, però no 
tens por perquè prens precaucions. 
Has d’estar preparat i tenir confian-
ça, però hi pot haver errors humans.  

Utilitzeu animals en escena i els 
tracteu com a actors. 
Nosaltres vivim amb ells, formen 
part de la troupe. I fem amb ells el 
que saben i el que els agrada, com 
amb tots els intèrprets. Tenim mol-
tes coses a aprendre’n, observant-
los. A l’escenari, la seva justesa acto-
ral ens motiva i ens posa l’espectacle 
en un lloc fràgil, únic i imprevisible. 
Això el fa extraordinari.  
 
A Ï parlàveu de l’exili, però partiu 
poc de la realitat. Per què?  
Parlar de la situació catalana seria 
un temàs. Però els nostres especta-
cles generen una esperança que en 
certs temes d’actualitat no hi és. A 
mi, vivint a França, el tema de la 
identitat m’interessa molt. Tan sols 
tornant a fer Ï ara ja prendria una 
nova lectura. No ho descarto.  

En què esteu treballant ara? 
El pròxim projecte és un díptic per 
a sala, Là, sur la falaise, que situem 
en un temps remot, en una primera 
societat abans de Bèsties. Là és un 
duet amb la Camille i el corb i vin-
drem aquest Grec que ve. L’any se-
güent estrenarem una obra gran 
amb la companyia de Bèsties.e 

Bestial Fill del pallasso Tortell Poltrona i la Senyore-
ta Titat, Blai Mateu va marxar a França per estudiar 
circ. Quan va tornar a Barcelona va enlluernar el  
públic i va rebre el Premi Nacional. Ara presenta ‘Bès-
ties’, interrompent el seu idili amb el públic francèsArtista escènic

Blai Mateu dins de la carpa de Bèsties que han instal·lat a la plaça 
Margarida Xirgu. Tornaran a Barcelona a l’estiu, al festival Grec. PERE TORDERA

BLAI    
MATEU

“Relaciono 
tant el 
Cirque du 
Soleil amb la 
societat de 
consum que 
em costa  
dir-ne coses 
bones”

“Els 
projectes 
que estem 
muntant  
a França  
aquí no els 
hauríem 
pogut fer” 
 


