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Perfil

Barcelonaprenelrelleu
aSitgesenl’AnyRusiñol
El canvi d’escenari es
deu a la relació del
senyor Esteve amb
la Ciutat Comtal

Bernat Deltell
BARCELONA

Barcelona és el paisatge per
excel·lència de la novel·la
L’auca del senyor Esteve i
això s’havia de celebrar.
Aquest 2007, amb motiu
del centenari de la seva pu-
blicació, Edicions 62 l’ha re-
editada incloent-hi les re-
produccions dels dibuixos
originals del pintor Ramon
Casas.

Per la coordinadora de
l’Any Rusiñol, la professora
Margarida Casacuberta,
L’auca del senyor Esteve és
“una de les crítiques més in-
teressants a la mediocritat
de la burgesia catalana con-
temporània”. “Estem da-
vant la gran novel·la de Bar-
celona –afegeix Casacuber-
ta–, i, per tant, és lògic que
l’Ajuntament s’impliqui en
la celebració”, tot i que els
detalls de les activitats no
es donaran a conèixer fins
d’aquí a uns mesos.

En canvi, sí que està con-
firmat el simposi internaci-
onal sobre Santiago Rusiñol
i el Modernisme, dirigit per

Daniel Giralt-Miracle. En
aquesta segona part de
l’Any Rusiñol també desta-
ca l’estrena de fins a cinc
obres de teatre, com El
jardí abandonat i un mo-
nòleg de l’actor Ramon Ma-
daula a partir de textos de
Santiago Rusiñol, una ex-
posició de gravats de Picas-
so i una altra de la col·lecció
de ferros forjats de Rusiñol.

Per ara, de tot plegat en
quedarà alguna cosa per-
manent: el nou Centre d’In-
terpretació del Modernis-
me, en què el consistori de
Sitges invertirà 300.000
euros, segons el regidor Ga-
briel Serrano. ■

camí final sigui que el Llull partici-
pi en una federació, fundació o or-
ganisme superior. Volem un pro-
jecte sòlid de projecció exterior de
la nostra cultura. Ara en som l’ins-
trument. Si al final en som només
una part, voldrà dir que encara hi
ha un instrument més gran.

¿El seu perfil de polític d’un partit
dificulta avançar cap aquí?
Al contrari, la meva trajectòria
cultural per un cantó i política per
l’altra pot facilitar les coses. Com
a conseller primer vaig signar con-
venis amb la vicepresidenta del
Govern Balear sobre TV3-IB3,
amb ministres d’Andorra, amb els
alcaldes de Perpinyà i l’Alguer.
Cap amb el govern valencià, però
malauradament els darrers anys
tampoc ho ha fet cap conseller de
la Generalitat de CiU o socialista.
Puc continuar signant convenis
amb aquests governs de signe po-
lític molt diferent, inclòs el PP i
un alcalde de Berlusconi.

També hi ha prevenció del sector

ment va ser dirigir-me a Frank-
furt per assegurar-los que les
persones de contacte serien les
mateixes i que el programa seria
a grans trets ja presentat.

Som a vuit mesos i encara no hi ha
un programa definitiu.
Espero comparèixer al Parlament
al febrer per presentar-hi el pro-
grama, que ja està tancat en el seu
canemàs: ubicació en el lloc i el
temps. Falten aspectes concrets
puntuals i estem resolent multi-
tud de peticions de ser-hi.

Hi aniran 200 escriptors?
Frankfurt és un projecte que co-
mença a Leipzig al març i conti-
nua a París, Londres i Berlín. A
Leipzig, la gran fira per al públic
alemany, hi portarem 40 autors. A
París i Londres un estand potent.
A Berlín es faran unes jornades de
catalanística. I enmig encara hi
ha Bolonya. No som un accident
de Frankfurt, que és una fita molt
important, però no una estació de
sortida ni d’arribada.

“Frankfurtésunafita
molt important,
perònoésuna
estaciódesortida
nid’arribadaper
alaculturacatalana”

❝

hem de fer que els 107 lectorats
puguin anar més enllà de l’ense-
nyament de la llengua i garantir-
los un millor tracte econòmic.

La relació amb el Cervantes?
No em satisfà: ha de ser de col·la-
boració, no de subsidiarietat.
Està bé que ens cedeixin els seus
espais per a actes. En canvi, no
em sembla bé que algunes classes
de català que fa el Cervantes les
pagui el Llull. Zapatero han dit fa
poc que la finalitat primera i el
tresor del Cervantes és la llengua
castellana. Ho entenc. I ells han
d’entendre que per al Llull ho és
el català. Però aleshores hem de
replantejar certes coses. D’altra
banda, l’actuació del Llull té un
forat negre a Espanya. És normal
que no actuem als territoris de
parla catalana, però no a la resta
de l’Estat. Tan sols hem fet coses
puntuals a Madrid. Volem fer un
circuit a l’Estat per portar-hi ex-
posicions i activitats. No pot ser
que anem per tot el món i no a Se-
villa, Lleó o Sant Sebastià. ■

El director del Llull al pati interior de l’Institut amb el cartell dissenyat per Miquel Barceló per a Frankfurt 2007 ■ JORDI GARCIA

cultural a posar polítics al capda-
vant d’institucions culturals.
Depèn. El món cultural és molt
polièdric i crític, per sort. Fins i
tot hi ha gent contra el Consell de
la Cultura, que serà molt impor-
tant i que un cop existeixi el Llull
demanarà que s’integri al seu pa-
tronat. Però amb Consell o sense,
qualsevol país té dret a tenir polí-
tica cultural i els que no tenim
Estat tenim l’obligació de tenir-
ne. La despartidització i desburo-
cratització de la gestió cultural no
és la desaparició de la política cul-
tural. Només vol que desaparegui
la política cultural qui vol que des-
aparegui la cohesió social i nacio-
nal al voltant d’una cultura. Puc
assegurar-li que els responsables
del Met i els gerents de les fires de
Leipzig, Londres, Bolonya, París,
Frankfurt... no estan gens preo-
cupats perquè el Llull estigui en
mans d’una persona d’ERC.

Ja ha parlat amb Frankfurt?
La primera cosa que vaig fer un
cop confirmat el meu nomena-

Batuta de
conseller

L’entrada de Josep Bargalló no re-
soldrà els delicats equilibris que
ha de fer el Llull per representar
una cultura sota l’administració
de diferents governs autonòmics i
Estats. Però el seu perfil executiu,
bregat en la trepidant experiència
del govern català del Dragon
Khan, sí que està retornant a l’Ins-
titut la capacitat d’encapçalar i di-
rigir la decisiva cita de Frankfurt,
el desplegament a Nova York al
voltant de l’exposició del Met i la
representació de la cultura catala-
na a l’exterior en el seu conjunt. El
Llull torna a portar la batuta,
sense ambigüitats ni interferènci-
es de cap conseller. Bargalló tre-
pitja un terreny que coneix.

Com es planteja la realitat del
Llull més enllà de Frankfurt?
El dia a dia és molt fort, amb els
projectes de Frankfurt i de Nova
York. Però a partir d’ara no volem
esperar que ens cridin sinó deci-
dir on volem anar. ¿Ens interessa
Orient? El nord d’Àfrica? Com
volem aprofitar el centenari de
Rodoreda del 2008, una de les
nostres autores més traduïdes? I


