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«Alguns museus no tin-
dran recursos pràctica-
ment ni per mantenir
obert, perquè els pressu-
postos són molt justos i la
retallada ha estat mortal»,
va alertar Pere Izquierdo,
durant una taula rodona
sobre el centenari de les
excavacions d’Empúries.
La retallada del 25% en les
inversions del 2008 afecta
les partides destinades a
exposicions, publicacions
i estudis tècnics i en el cas
del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, aquest any
ha de funcionar amb uns
350.000 euros menys que
el 2007, una sisena part del
seu pressupost. Per Iz-
quierdo, serà molt difícil
portar a la pràctica el pla
de museus que prepara la
Generalitat si no hi ha els
recursos necessaris per ga-
rantir-ne els serveis fins a
final d’any. «La principal
amenaça del pla de mu-
seus és econòmica», va
afirmar, tot i voler deixar
clar que ell «mai» s’ha
mostrat en contra del do-
cument.

El director del Museu
d’Arqueologia es va quei-
xar que no disposa de re-
cursos ni per fer recerca ni
per fer excavacions, entre
altres actuacions i, en
aquest sentit, va lamentar
que a Empúries només
s’ha invertit en els últims
anys per a obres d’infraes-
tructura sense caràcter ar-
queològic, quan, precisa-
ment, el jaciment hauria
de ser «una peça fonamen-

tal de la xarxa arqueològi-
ca de Catalunya i un refe-

rent nacional» i, a més,
hauria de tenir una sortida

«científica». La manca de
recursos obligarà, segons

Pere Izquierdo, a retallar
tant horaris com serveis a
les seus del Museu d’Ar-
queologia per «poder arri-
bar a final d’any». Va des-
cartar, però, un altre tipus
de mesures, com ara l’in-
crement del preu d’entrada
als recintes, un punt que
només representa un 10%
dels ingressos museístics.
Al dèficit de recursos, Iz-
quierdo hi va afegir el
greuge que significa que la
major part de jaciments es-
tan en municipis que tenen
poc pressupost i, per tant,
no poden ajudar a mante-
nir-los.

Desaparició del museu
Pere Izquierdo va compar-
tir taula a Prada amb Josep
Guitart, de la UAB; Joan
Sanmartí, de la UB, i Josep
Antoni Gispert, director
del Museu Arqueològic de
Dénia (Marina Alta). Els
quatre van coincidir a des-
tacar la importància del
paper d’Empúries pel que
fa a la innovació i la recer-
ca arqueològica, i a recla-
mar que el govern de la
Generalitat no «dilueixi»
el Museu d’Arqueologia,
tal com projecta, en un
gran Museu Nacional de
les Ciències Socials de Ca-
talunya, al qual també ani-
rien a parar les estructures
del Museu d’Història i del
Museu Etnològic. Catalu-
nya necessita, segons els
ponents, un museu que tre-
balli «en xarxa» en matè-
ria arqueològica, per po-
der «obtenir resultats».

El director del Museu d’Arqueologia augura que n’hi ha que patiran per arribar a final d’any

Izquierdo diu que hi haurà museus que
tancaran per la retallada del pressupost
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● Fonts del Departament de Cultura
van desmentir ahir l’opinió del director
del Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya. Segons aquestes fonts, la retallada
del 25% del pressupost del 2008 s’ha
produït en el capítol 2 de tots els depar-
taments de la Generalitat. Aquest capí-
tol, de béns i serveis, estableix la com-
pra de material i l’encàrrec d’estudis.
La mesura d’austeritat no ha d’impli-
car una reducció horària als museus:
«Els serveis no es veuran afectats»,

● El director del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, Pere Izquierdo, va advertir ahir que els
museus catalans no tindran prou recursos per
mantenir els seus serveis fins a final d’any, des-

Izquierdo, amb el director de l’UCE, Joandomènec Ros, ahir a Prada. / ACN / G.SÁNCHEZ

prés de la retallada pressupostària d’un 25%
que la Generalitat ha aplicat a diferents parti-
des. Izquierdo, que ho va dir a Prada, al Con-
flent, en el marc de la Universitat Catalana
d’Estiu, va avançar que potser s’hauran de re-

diuen contundentment. Al darrere de la
denúncia d’Izquierdo hi pot haver
l’enuig per la posició en què ha quedat
el Museu d’Arqueologia englobat en el
Museu Nacional de les Ciències So-
cials de Catalunya dins del pla de mu-
seus, presentat fa uns mesos al Parla-
ment, i la possible demanda del conse-
ller de Cultura, Joan Manuel Tresser-
ras, que Izquierdo presentés la dimis-
sió, petició que ell hauria refusat. CiU
preguntava, fa uns dies, si és certa la
possible destitució del director.

duir els horaris d’alguns museus, com ara els
arqueològics de Barcelona i Empúries. Fonts
del Departament de Cultura van rebatre aques-
ta opinió ahir a aquest diari i van assegurar que
la restricció no afectarà gens el servei públic.

Cultura rebat el director
J.B./ Barcelona

● Quatre companyies ca-
talanes han estat escollides
per inaugurar un nou cicle
de dansa a Montreal (Ca-
nadà), Destinations: Dan-
se, que se celebra des
d’ahir i fins al 30 d’agost i
dedicarà cada edició a un
país diferent. Sociedad Dr.
Alonso, Àngels Margarit/
Cia. Mudances, Malpelo i
Cia. Sonia Gómez han
viatjat amb la col·labora-

ció de l’Institut Ramon
Llull (IRL), l’organisme
encarregat de la difusió in-
ternacional de la cultura
catalana. També es pre-
sentaran dues produccions
cinematogràfiques catala-
nes en el marc del Mon-
tréal World Film Festival,
que comença avui i acaba
l’1 de setembre. La cam-
panya coincideix amb la
que promou el Departa-
ment de Cultura a la fira

Tanzmesse de Düsseldorf,
on tretze companyies do-
naran a conèixer les seves
creacions a través de l’es-
tand Catalan! Dance.

Tal com recull l’ACN,
la companyia Sociedad
Dr. Alonso presentarà
l’espectacle Volum 2, in-
terpretat per Sofia Asencio
i Nilo Gallego; Mal Pelo
portarà una coreografia ti-
tulada Bach, que interpre-
tarà la ballarina Maria Mu-

ñoz; Àngels Margarit/Cia.
Mudances presentarà Solo
por placer, una peça inter-
pretada per la coreògrafa, i
Cia. Sonia Gómez hi serà
present amb l’espectacle
Mi madre y yo, interpretat
per Gómez i Rosa Vicente.
Pel que fa a les produc-
cions cinematogràfiques,
són Bienvenido a Fare-
wall-Gutmann, dirigida
per Xavi Puebla, i Fer-
mat’s Room, de Rodrigo

Solpeña i Lluís Piedrahita.
Aquesta és una altra parti-
cipació catalana en festi-
vals artístics del Canadà,
ja que també va ser present
el juny i juliol passats al
Festival International de
Jazz de Montréal, al Festi-
val d’Été de Québec, i al
Juste pour Rire de Mon-
treal i de Toronto, quatre
de les mostres d’arts escè-
niques més importants del
Canadà.

Quatre companyies catalanes intervenen en un
nou cicle internacional de dansa al Canadà
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Estrella Archs
cancel·la la seva
desfilada a 080
Barcelona
● Barcelona. La disse-
nyadora catalana Estre-
lla Archs ha cancel·lat
la seva participació en
la pròxima edició de
080 Barcelona Fashion,
que se celebrarà del 3 al
5 de setembre per «mo-
tius laborals imprevis-
tos», segons va infor-
mar ahir el Departa-
ment d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa en
un comunicat. Archs
era la dissenyadora
convidada de la segona
edició de 080 Barcelo-
na Fashion, un esdeve-
niment impulsat per la
Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona, que
aspira a convertir-se en
referent internacional
de moda emergent i in-
dependent. La seva des-
filada significa un de-
but en les passarel·les
de l’Estat. Sota el nom
d’Estrella Arch s’ama-
ga la catalana Esther
Angulo, que va presen-
tar en la passarel·la de
París la seva primera
col·lecció pròpia de pri-
mavera-estiu 2008 amb
la seva marca i des del
1999 ha treballat amb
els grans noms de la
moda, com ara Nina
Ricci, Christian La-
croix i Miuccia Prada.
Fins fa poc ha estat la
directora de disseny de
Cacharel. / AGÈNCIES

Demanen que el
Museu de l’Exili
es difongui des
de l’autopista
● La Jonquera. La Funda-
ció la Jonquera en Ac-
ció ha sol·licitat a Ace-
sa, l’empresa conces-
sionària de les autopis-
tes, que col·loqui al-
menys mitja dotzena de
plafons indicatius a
l’AP-7, en tots dos sen-
tits, que informin de
l’existència del Museu
Memorial de l’Exili de
la Jonquera i de la sorti-
da més pròxima per ar-
ribar-hi. L’entitat ha de-
manat a l’Ajuntament i
la Generalitat que s’ad-
hereixin a la petició,
considerant que el mu-
seu, de vocació euro-
pea, és «un dels princi-
pals punts d’atracció
cultural del municipi».
L’objectiu, que té el su-
port del museu, és que
es col·loquin a l’AP-7
cartells com els que
anuncien el Museu Dalí
de Figueres. / EL PUNT


