
Divendres, 31 d’octubre de 2008

CULTURA NOU9EL 35

Entrevista a Lluís Noguera, secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

“Ara és l’hora de la veritat 
per a Roca Umbert”
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POLTRONA
•

“La plantada de 
Poltrona va fer que 
el govern accelerés 
el tema del circ”

MUSEUS
•

“La Tela tindrà un 
paper a la xarxa de 
museus de ciències 
naturals”

TROBADORS
•

“Granollers no va 
acabar de definir 
el que volia per a 
Trobadors i Joglars”

Barcelona

T.T./J.M.

Un dels primers grans 
temes que el Departament 
de Cultura va tirar enda-
vant va ser el Pla Integral 
del Circ. Per fer-ho, però, 
va ser necessari que Jaume 
Mateu es plantés i digués 
prou. No s’hauria d’haver 
començat a actuar abans?

Segur que sí. En cultura, 
alguns sectors arrosseguen 
un grans dèficits històrics. I 
el circ n’és un. A nosaltres, 
el tema de Tortell Poltrona 
ens va agafar molt a l’inici 
de la legislatura, en què tot 
just estàvem planificant, i el 
que vam fer va ser accelerar-
ho tot. Per al conseller es va 
convertir en una prioritat i 
vam intentar corregir alguna 
de les dinàmiques negatives. 
D’aquí va sortir, per exemple, 
el tema de les Ciutats Ami-
gues del Circ.

Una de les quals, preci-
sament, és Granollers. Què 
significarà per a la ciutat?

Granollers té la  possibili-
tat d’assumir un compromís 
important en aquest sector. 
Aquest compromís passa 
per incorporar el circ amb 
normalitat en la seva oferta 
cultural, i fer-ho d’una forma 
professional. De la mateixa 
manera que la gent del tea-
tre i de la dansa tenen unes 
infraestructures adequades 
on poden exercir bé la seva 
professió, la gent del circ 
també s’ha de poder trobar 
còmoda quan arriba a una 
ciutat. Se’ls ha de donar totes 
les facilitats i no considerar-
los un destorb.

D’això es queixava Tortell 
Poltrona.

I tenia raó. Qui havia tren-
cat amb el circ, amb les veles 
del circ?  Via Pública. Tota 
festa major també l’organitza 
Via Pública, però qui lidera 
és Cultura, és la que té la 
responsabilitat. Aquest era 
un tema, l’altre és que es 
normalitzin els espais escè-
nics habituals. La gent del 
circ necessita uns espais per 
produir, fer-hi residències... 
Granollers és una de les ciu-
tats que ha de fer una aposta 
important pel circ.

Amb la creació d’un cen-
tre de circ i dansa a Roca 
Umbert.

 Precisament, acabem 
de signar un conveni amb 
Granollers pel qual la Gene-
ralitat aporta 90.000 euros 
perquè l’Ajuntament pugui 
encarregar el projecte exe-
cutiu per a la rehabilitació 
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de definir. Des del Depar-
tament vam portar totes 
les peticions de festivals a 
l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals, amb el qual 
Granollers hi va tenir contac-
tes. Se’ls va informar sempre 
de les possibilitats d’ajut... 
Llavors, les línies de subven-
ció estaven obertes, però les 
línies s’analitzen en funció 
del que es presenta. La con-
vocatòria que es va treure 
remarcava uns aspectes que 
calia tenir en compte. Troba-
dors i Joglars, dins les línies 
de l’ICIC, s’hi podia sentir 
molt, molt còmode, tant des 
del punt de vista de l’autoria 
com de la música en català.

És a dir, que Granollers 
s’ho va deixar perdre?

Diguéssim que no va aca-
bar de definir el que volia. O 
ho va fer d’una altra manera. 
Les definicions es fan per 
activa o per passiva. És molt 
difícil que la Generalitat 
no recolzi una iniciativa 
d’aquest tipus dins les línies 
que toquen. Recordo l’afir-
mació d’un tècnic que deia 
que, de festivals d’autor, a 
casa nostra no en sobren.

Tornem a Roca Umbert, 
un projecte creixent que 
coneix bé. Com el veu ara 
des de fora?

Jo crec que ara és l’hora 
de la  veritat. Roca Umbert, 
excepte amb un espai més 
–la sala de concerts–, haurà 
acabat i haurà assolit la res-
posta de demanda local, que 
també incloïa la biblioteca o 
La Troca. Ara, però, arriben 
les infraestructures que 
poden fer que Roca Umbert 
tingui un posicionament 
estratègic a Catalunya. Això 
també dependrà del projec-
te. Jo sempre defensava que 
aquí no s’acaba el món. Amb 
el nou centre del circ i la 
dansa, l’espai audiovisual..., 
des de la Generalitat creiem 
que no s’hauria de pensar 
només en clau local. Per això 
vinculem el centre de circ i 
dansa al Mercat de les Flors. 
Si no, no tindria sentit que 
hi fóssim nosaltres. Per tant, 
arriba l’hora de la veritat. 
Pots quedar-te només amb el 
vessant local (actituds, rela-
cions..) o pots definir una 
projecció de crear infraes-
tructura per sectors que no 
tens al teu territori. O pot-
ser sí que tens gent d’aquell 
sector al territori, però així 
pots donar garanties a molta 
més gent. Aquí hi ha part de 
la clau que Roca Umbert faci 
un paper o un altre. Faci el 
que faci, però, tots dos seran 
legítims. 

Poc amic dels localismes?
A mi, els localismes em 

fan por, tot i que alguns són 
fantàstics. Creiem, però, que 
en un projecte d’aquestes 
característiques, amb una 
centralitat geogràfica tan 
important, es pot anar més 
enllà dels localismes. Si és 
així, la Generalitat hi serà.

de l’espai. A partir d’aquí 
s’hauran de tractar altres 
temes com la manera en què 
es gestionarà, si hi haurà 
residència o no.... El conveni 
és un pas més en el marc del 
Pla Integral del Circ per tirar 
endavant aquest espai.

Tot i això, ja surten veus 
que diuen que aquest pla té 
pocs diners.

Destinis el que hi destinis, 
mai són prou diners.

I ara, en l’actual moment 
de crisi, la cultura encara hi 
sortirà perdent més?

Totes les administracions 
públiques ens hem d’es-
trènyer fort el cinturó. A 
Cultura encara haurem de 
prioritzar més. Ara hem 
signat aquest conveni amb 
Granollers i això vol dir que 
es tirarà endavant. Hi ha la 
voluntat que el centre de 
circ i dansa de Roca Umbert 
estigui vinculat a l’estructu-
ra del Mercat de les Flors de 

Barcelona. Així, el que passi a 
Granollers no serà aliè al que 
passi al país. És important 
per la Generalitat, però cre-
iem que també ho serà per 
Granollers. Forma part d’un 
pla de país.

La crisi, però, tampoc ha 
impedit tirar endavant el 
Pla de Museus. Granollers i, 
concretament, La Tela –pen-
dent d’una reforma integral 
des de fa anys– se’n veurà 
beneficiada?

Estem decidits a tirar 
endavant la xarxa de museus 
de ciències naturals, amb 
una seu central nacional a 
Barcelona. Abans, però, hem 
de dinamitzar i formalitzar 
la xarxa de museus al territo-
ri. Aquí, La Tela i Granollers 
hi tenen un paper destacat. 
Això vol dir que la infraes-
tructura que l’Ajuntament 
planteja es tirarà endavant? 
S’haurà de veure. Nosaltres 
estem parlant de continguts. 

S’haurà de veure si tant els 
ritmes com les visions coin-
cideixen. La Tela tindrà un 
paper en aquest museu naci-
onal en forma de xarxa. L’any 
que ve serà una prioritat.

Què representarà aquesta 
prioritat?

Vol dir que un seguit de 
museus formalitzaran un 
conveni de col·laboració amb 
la Generalitat perquè tots 
junts formin el museu nacio-
nal de ciències naturals.

En un altre àmbit, el 
dels festivals, la Generali-
tat havia donat suport en 
dues edicions a Trobadors i 
Joglars, però en la darrera ja 
no. Què va passar?

En aquests casos és molt 
important que qui porta la 
iniciativa sàpiga què vol. És 
bàsic. En aquest cas, l’Ajunta-
ment de Granollers havia de 
definir què volia.

I no ho va fer?
Jo només dic que ho ha 


