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Elgran salt
deBarcelona

LaQuinzena de Dansa remarca el potencial
cultural d’una urbs de 5milions de persones

IGNACIO OROVIO
Barcelona

Perprimeravegadaenla
seva història, l’Àrea
Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha creat
un tràmit administra-

tiu que no té a veure amb autobu-
sosoescombrariesopobresaener-
gèticasinóamblacultura:unalínia
d’ajuts a companyies de dansa. És
modesta en euros (60.000) i en
abast,perquèes limitaa laQuinze-
na Metropolitana de Dansa, un
festival que secelebraaquestsdies
a nou municipis de Barcelona i la
seva corona, però és rellevant en
tant que és la primera: un camí
obert?Uncamíque s’hade seguir?
Peraquè?
Lesdadeshoexpliquen:enhabi-

tants,Barcelonaéseldissetèmuni-
cipi d’Europa, però escala fins a la
sisenaposicióenelrànquingd’àre-
esmetropolitanes.Perraonshistò-
riques, Barcelona té un minúscul
territori (82 km2) i tot just 1,6mili-
ons d’habitants. Amb prou feines
lameitatdepoblacióqueMadrid, i
7,5vegadesmenys terreny.
Però lesconurbacionsmetropo-

litanes més grans d’Europa són,
per aquest ordre, Londres (entre
11,2 i 13,9 milions d’habitants, se-
gonselscriteris),París(uns11mili-
ons), laregiódelRin-Ruhr,queen-
globa a ciutats com Colònia, Düs-
seldorf iBonn,entred’altres (11,2),
Madrid (entre 6,5 i 7), la regió de
Ranstad, amb Amsterdam, Roter-
dam o la Haia (6,5) i... Barcelona,
ambpropde5.
Si suma la corona metropolita-

Cultura
La capital és la 17a ciutat d’Europa en habitants; la seva àrea metropolitana, la sisena

gran èxit. Milers de persones van
gaudir d’una disciplina difícil de
portar a municipis que no tinguin
una decidida política cultural. La
dansa és cara. Companyies grans,
públic petit. Per això va ser l’esco-
llida el 2018 per l’aleshores res-
ponsable de cultura de l’Ajunta-
mentdeBarcelona,JaumeCollbo-
ni, del PSC, per a un programa
supramunicipal. Sis ciutats es van
sumar a la idea d’una Quinzena
MetropolitanadeDansaquevaser
unèxit.ÉscertqueBarcelonahiva
posar gran part dels diners:
800.000euros.
“Lanostra idea–explicaCollbo-

ni–vasercomençaradiluiraques-
tes barreres, portant a l’Hospitalet
o Santa Coloma companyies que
d’una altra manera hauria estat
impossible”. Quan el PSC va ser
expulsat del govern barceloní, el
nou responsable de cultura, Joan
Subirats (EnComúPodem), va as-
sumirambenergia la iniciativa.
Es van programar prop d’un

centenar d’actuacions en llocs di-
versos de l’urbs. No només en tea-
tres; també en places o estacions
de metro. Moltes van ser partici-
patives.

na, i més enllà de capitalitats, Bar-
celona és una de les grans urbs
d’Europa.Comse’npodriabenefi-
ciarel seuecosistemacultural?
Enmatèries com la gestió de re-

sidus, el transport o l’habitatge és
obvi que és necessària una coordi-
naciómésenllàdels límits delmu-
nicipi,sobretotquanalgunsestana
una vorera de distància, però... en
cultura?
Mitja dotzena d’importants

gestors culturals consultats per
aquest diari coincideixen a de-
fensar amb vehemència una (mi-
llor)coordinaciómetropolitanaen
aquestàrea, i tambéen ladificultat
d’executar-la. Per motius diver-
sos.
Amb els seus ajuts a la dansa,

l’AMB acaba d’obrir un meló. És
tot just una prova, puntual i en un
sectorconcret,peròavaladaperun
festival que l’any passat va ser un

Motionhouse, l’espectacle de dansa i circ que la QuinzenaMetropolitana de Dansa va portar ahir a la plaça de la Vila de Santa Coloma
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Un suplement
dedicat

a lametròpolis

]La Vanguardia de-
dicarà el suplement
Cultura/s de dissabte
vinent, dia 30, íntegra-
ment al fenomenmetro-
polità, amb unmonogrà-
fic que l’analitza des de
diferents punts de vista.
La portada és obra del
dissenyador JavierMa-
riscal. El suplement (Ide-
es per rellançar la metrò-
polis) dissecciona aspec-
tes com ara l’habitatge,
l’economia, la immigra-
ció, la cultura, la trans-
formació urbana o paisat-
gística o la recuperació
de la costa. Diversos cor-
responsals de La Van-
guardia comparen la
ciutat barcelonina amb
altres, com araWashing-
ton, Nova York, Berlín,
París, Moscou, Londres i
Roma. En la seva part
final el suplement propo-
sa una bateria de 30 idees
per repensar i rellançar
Barcelona i tota la seva
conurbació cap al futur.CÉSAR RANGEL

tralitzades i d’una coordinació
més activa i eficaç. La nostra àrea
d’influènciavamésenllàdeBarce-
lona i fins i tot més enllà de l’àrea
metropolitana”.“Laideadequeles
nostres exposicions viatgin a
40 quilòmetres és ridícula i amb
aixònodic quehaguemdemante-
nir la centralitat, però sí que estu-
diem fórmules més eficients de
descentralitzar lacultura”.
Per a Subirats, “és una obvietat

que la realitat desborda les fronte-
res administrativesdesde fadèca-
des.HoveiemambelfenomenRo-
salía, una noia de Sant Esteve Ses-
rovires que ha estat al Taller de
Músics, a laFabra iCoats...O fenò-
mens culturals com la rumba, l’es-
criptorJavierPérezAndújar,Paco
Candel... Tot això és la cultura que
genera el fenomenmetropolità de
Barcelona. I tenim davant una al-
tra dimensió, com és la immigra-
ció. Somapropd’un30%iaixòcal
que es vegi reconegut i integrat.
Tenimungranrepte”.
En tot cas, el fenomenmetropo-

lità ha canviat els últims anys per-
què les quatre capitals catalanes
ara estan unides per 40 minuts de
tren, i això amplia les fronteres de
l’urbs d’alguna manera. “Serà una
metròpolis amb tres triangles, pri-
mereldel’AMB,segoneldeTarra-
gona,ReusiPortAventuraienter-
cer lloc el que formen Girona i la
seva àrea”, avança Muñoz. “Qui
diu –es planteja Carrera– que els
focusd’interèsnoméssónaBarce-
lona?Passencoses interessantíssi-
mesaCornellàoaOlot”.
Estariendisposats elsmunicipis

a cedir capacitat de gestió i sobre-
tot part del seu pressupost a favor
deprogramescomuns?Sembladi-
fícilaraperara.“Assistimaunaur-
banalització –subratlla Muñoz–,
amb paisatges de ciutats diferents
que són pràcticament clavats. Els
centres històrics s’han recuperat
de manera idèntica i per això és
important conservar lesdiferènci-
es, els elements que ens identifi-
quen. Edificis que no seran patri-

monidelaUnescoperòquesónse-
nyal diferencial de cada poble. Dit
això, perdem una oportunitat cla-
ríssima per no aplicar la idea me-
tropolitanaencultura”.
“El cultural és un sector que pot

generar molta resistència perquè
hi entren elements d’identitat”,
justificaSubirats.
Muñozapuntaquel’àreametro-

politana –sense les sigles– té una
“gran oportunitat” al davant amb
la vella fàbrica de les Tres Xeme-
neies, un monstre mastodòntic a
primera línia de mar carregat de
simbolisme. Al seu dia generava
l’energia elèctrica d’un 70% de la
conurbació i avui està endesús. És
d’Endesa i del BBVA, en terrenys
compartits entre Barcelona i Sant
Adrià. Centenars de metres qua-
drats que, ben reaprofitats, “po-
drien ser una oportunitat extraor-
dinària per a tothom, podria ser el
LondonEyedeBarcelona,mésen-
llà de la Tate... A més d’equipa-
ment cultural, per què no pensar
en centres d’investigació, o d’alt
rendiment econòmic? És un espai
únic aEuropa. El problema és que
no llegimaquestesoportunitatsen
claumetropolitana”.c

Suplemento especial

Ideas para
relanzar
la metrópolis

SÁBADO, 30 DE MARZO DE 2019

Barcelona Más Metropolitana
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La ‘resposta’ del Govern
]LaGeneralitat va anunciar
aquesta setmana la creació
d’unnouorganismeque és
exactament el que li falta a
l’àreametropolitana deBar-
celona: la novaMancomuni-
tat cultural, que pivota sobre
elDepartament deCultura i
que coordina enmatèria
cultural les quatre diputaci-
ons provincials. La directora
general deCooperacióCul-
tural, Àngels Ponsa, ara
coordinadora d’aquest nou
ens, assegura que “no és cap
contrapès als inicis de col·la-
boració a nivellmetropolità”
sinó que “laGeneralitat
treballa fa temps en aquest
projecte, l’objectiu del qual
és unir esforços i recursos
entre elmateixDeparta-
ment i les quatre diputacions
per evitar duplicitats. Pen-
semque aquesta suma té un
efectemultiplicador”. “Vo-
lemestablir línies de treball

de futur en equipaments
escènics imusicals”, afegeix
Ponsa, “i queuna exposició
queproduïmaGironapugui
viatjar aLleida oBarcelona”.
La novaMancomunitat s’or-
ganitza al seu torn en cinc
comissions, ambpersonal de
Cultura i de lesDiputacions
però sense personalitat jurí-
dica pròpia.
Per la directora delMuseu
d’Història de la Immigració
deCatalunya, ImmaBoj, el
creixent contacte entre
gestors culturalsmetropoli-
tans té el seu origen enpart
en el fet de veure’s coma
“alternativa a una cultura
‘catalana’ de laGeneralitat.
Però jo ho veigmés orgànic
que reactiu”. “Tenim sobre-
tot una identitat visual o
iconogràfica, partint del
nostre paisatge comú, amb
autopistes, rius, urbanitza-
ció... i això ens ha acostat”.

JUDIT CARRERA

Té realment
sentit que tinguem
quinze teatres
municipals?”

Qui diu que els
focus d’interès només
són a Barcelona?
Passen coses
interessantíssimes a
Cornellà o a Olot”

“

“
Les Tres

Xemeneies són
una oportunitat
extraordinària: podria
ser el London Eye
de Barcelona”

“

FRANCESC MUÑOZ

IMMA BOJ

Hem d’arribar
al punt en què el
programador no pensi
en la seva ciutat, sinó
en una àrea de 3,2
milions d’habitants”

Cada entitat
viu tancada en
el seu propi municipi,
tot i que tenim
problemes comuns
o que podríem
optimitzar recursos”

“

“

Hauríem
d’estudiar les escales:
cada quants habitants
és necessària una
òpera?”

“

JAUME COLLBONI

JOAN SUBIRATS

La realitat
desborda les fronteres
administratives des de
fa dècades. Ho veiem
ambRosalía, una noia
de Sant Esteve
Sesrovires”

“

Aquest any es repeteix, amb
propde200actuacions,70compa-
nyies implicades i, el que és més
important, tresmunicipismés, en-
tre els quals Sant Cugat, governat
–alerta– pel PDECat. Ha aportat
100.000 euros. Fins al 31 de març.
Dansa a cinc o deu estacions de
metro.Perquèno?Igualqueanem
a treballar o de gresca. “I jo estaria
encantat que la biennal de pensa-
ment [el festivaldedebat i filosofia
queesvaestrenara la tardoraBar-
celona] també fosmetropolitana”,
apuntaSubirats.
És un bolet aquesta iniciativa o

és el camí que ha de recórrer Bar-
celona –la metròpolis– per jugar
enlaprimeradivisióculturald’Eu-
ropa?LaQuinzenadeDansahase-
guit la línia d’iniciatives que han
traspassat els límits municipals,
com la Nit dels Museus, que des
que es va estrenar el 2008 ha anat
guanyant institucions i s’organitza
conjuntament més enllà de l’es-
tricta Barcelona, o com les Festes
de laMercè, que en l’afany del go-
vernColauperdescentralitzarvan
arribar fins als margesmunicipals
al riuBesòs.
“Jodiriaqueles fronteresmuni-

cipalsescomencenadifuminar...”,
aventura la nova directora del
CentredeCulturaContemporània
de Barcelona, Judit Carrera. “La
distànciaéscadavegadamenysun
problema”.
Perquè... el Liceu és un equipa-

mentbarceloní?Ésobviqueno.Iel
Teatre Lliure? O el Teatre Nacio-
naldeCatalunya,mésenllàdelna-
cional? El Macba? Quin és el seu
públicpotencial?
“Hauríemd’estudiar les escales:

cada quants habitants és necessà-
ria una òpera?”, planteja Subirats.
“Unacoordinaciómésgrannosig-
nifica actuar com una conselleria
de cultura bis, sinó intentarmillo-
rarels circuits, la supervivènciade
companyies locals, la creació de
públics. I que el programador no
pensi en el públic de la seva ciutat
de 80 o 200.000 habitants sinó en
ungruixde3,2milions”, suggereix
Collboni. “Com a barceloní,
m’agradaria veure com a propi el
TeatreJoventutde l’Hospitalet”.
Francesc Muñoz, director de

l’Observatori de la Urbanització
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, llança la pregunta clau
en aquest context: “Té realment
sentit que tinguem 15 teatres mu-
nicipals?”. Respon Subirats: “Si
volguéssim construir una lògica
metropolitana hauríem de fusio-
nar els nostres esforços d’alguna
manera, tot i que jo–admet–nosi-
tuoaixòenlaprimeradelesmeves
prioritats”.
“Els gestors culturals no tenim,

sens dubte, cap referència a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i si
enscoordinemd’algunamaneraés
per afinitat o simpatia entre ges-
tors.Cadaentitat viu tancadaenel
seu propi municipi, malgrat que
tenim problemes comuns o a què
podríem optimitzar recursos en-
tre institucions”, analitza Imma
Boj,directoradelMuseudelaHis-
tòria de la Immigració de Catalu-
nya, aSantAdriàdeBesòs.
Carrera es declara “bastant par-

tidària de les estructures descen-
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