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CULTURA I SOCIETAT

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va reclamar ahir al mi-
nistre d'Educació, Cultura i Es-
port, José Ignacio Wert, el mateix
tracte per als grans museus cata-
lans que el que reben el Prado o el
Reina Sofía. Mascarell va denun-
ciar la caiguda de les aportacions
de l'Estat d'entre el 15 i el 25% a ins-
titucions com el Museu Nacional
d'Art de Catalunya i les funda-
cions Tàpies i Miró, mentre que els
museus madrilenys veuen pràcti-
cament intactes els pressupostos. 

«L'Estat no ha assumit la sin-
gularitat de la cultura catalana», va
denunciar a la sortida de la reunió
després d'augurar que «el combat»
entre les posicions del Govern es-
panyol i el de la Generalitat en ma-
tèria de cultura «serà llarg».

«Tenim posicions diferents so-
bre el que l'Estat hauria d'estar fent
a Catalunya i el que està fent», va
dir Mascarell en acabar la trobada
on va recordar a Wert que les re-
tallades als pressupostos de Cul-
tura, unides al dèficit fiscal català,
situen el teixit cultural de Catalu-
nya en una posició complicada.

El conseller va apuntar que
«s'ha sentit ben tractat» pel mi-
nistre però va marxar de la troba-
da amb la sensació que hi ha
«molta predisposició però pocs

fets». «Li he explicat cadascun
dels sectors en què crec que l'ac-
titud del Ministeri no ha tingut
efectes positius», va dir, després de
recordar que la cultura catalana
«necessita el suport de l'Estat com
a cultura singular d'Europa».

Sobre la llei del mecenatge
Precisament una de les qüestions
abordades a la reunió ha estat la re-
tallada d'entre el 15 i el 25% en les
partides per al Museu Nacional
d'Art de Catalunya i altres mu-
seus catalans, com les fundacions
Tàpies i Miró. «Volem un tracte si-

milar al que s'està donant a les al-
tres institucions de l'Estat on no
s'ha produït cap mena de retalla-
da, com en el cas del Prado o del
Reina Sofía», va dir.

Segons el conseller, Wert «no ha
donat resposta» a aquestes de-
mandes que ara es vehicularan a
través de les esmenes als pressu-
postos generals de l'Estat que es
tramiten al Congrés.

A més d'aquesta qüestió, a la
 reu nió també van abordar el can-
vi dels estatuts del Liceu i la cul-
minació del retorn dels papers de
Salamanca, on segons el conseller
hi ha hagut avenços; i també van
abordar la llei del mecenatge. El
conseller va demanar que no s'en-
darrereixi. «Si desapareixen els
diners i no hi ha la Llei, hauran
desaparegut les subvencions i no
hi haurà un règim fiscal favorable,
i, per tant, serà una tragèdia per a
molts sectors de la cultura que te-
nen a veure amb el mercat», va dir.

El conseller també va traslladar
a Wert la preocupació per la reta-
llada del 37 per cent dels fons
destinats al cinema. Mascarell va
destacar el perill de «desertització»
que pateix el sector especialment
a Catalunya, perquè els fons que
s'estan distribuint afecten diners
que la Generalitat ja va donar  l'any
passat.
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Mascarell demana a Wert el
tracte del Prado o el Reina
Sofía per als museus catalans
El conseller denuncia la caiguda de les aportacions del Ministeri

entre un 15 i un 25 % a equipaments com el MNAC o la Fundació Miró


El conseller, sortint de la reunió.
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La prestigiosa escriptora va parlar de la condició femenina a Girona.

ANIOL RESCLOSA

Part de l’equip de rodatge, posant ahir abans de l’estrena a Lloret.
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Amb el seu enginy van aconse-
guir fer saltar la banca de casinos
de mig món; i amb el seu glamur
han aconseguit arribar a les pan-
talles de tot el país. Ahir, el Gran
Casino de Lloret, que va acollir part
del rodatge de la pel·lícula The
Pelayos, va acollir-ne l’estrena. El
film, amb Miguel Ángel Silvestre i
Lluís Homar, mostra les relacions
d’una família molt peculiar.
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«The Pelayos» assalten
el Casino de Lloret

CINEMA

La que ha plasmat Rosa Regàs en
el seu darrer llibre és la història d’u-
na desigualtat ancestral: la feme-
nina enfront el patriarcat atàvic.
L’escriptora va parlar d’aquests te-
mes ahir a la Llibreria 22, on va
presentar La desgràcia de ser dona,
un volum on repassa temes com la
llibertat sexual i la presència fe-
menina als alts càrrecs empresa-
rials, sempre reivindicant amb es-
perança la condició de la dona.
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Rosa Regàs parla de «la
desgràcia de ser dona»

PRESENTACIÓ

Mascarell va mostrar-se
preocupat per la retallada del
37 % al sector del cinema, que
corre perill de «desertització»

L'escriptor Jesús Moncada va
néixer a l'antic poble de Mequi-
nensa, al Baix Cinca, un punt fron-
terer amb Aragó a la Franja de Po-
nent, l'any 1941, i hi va morir el
2005. Aquest va ser l’escenari de
moltes de les obres de Moncada,
que pugen a escena amb la dra-
matúrgia de Marc Rosich i direc-
ció de Xicu Masó. 

Mequinensa és una producció
del TNC i de Bitò Produccions,
amb col·laboració del CAER; pre-
cisament, es va estrenar a Reus el
dissabte 21 i avui arriba en una
única funció al Teatre Municipal de
Girona. D’aquí passarà a la Sala Pe-
tita del TNC, on farà temporada del
10 de maig al 17 de juny.

El director de l'espectacle, Xicu
Masó, ha ressaltat que volien ex-
plicar l'agonia d'un poble que des-
apareix. Segons Masó, a l'any 71, el
poble va deixar d'existir com a tal
i ha recalcat que Moncada, amb el
relat dels fets, no volia que Me-
quinensa es deprimís. De fet, ha re-
calcat que està escrit sobre el pris-
ma de «com som i com érem»
amb «una ironia molt intel·ligent
i un sentit de l'humor com a instint
de supervivència».

Masó declara que l'obra de
Moncada té un ús pràctic en la vida
perquè «recuperant la memòria
d'un poble li torna l'orgull». Mon-
cada els diu en el text: «Han der-
ruït parts del poble i han enfonsat
les cases, però el poble som nos-
altres i nosaltres som com som». 
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La Mequinensa
de Moncada,
vista per Xicu
Masó, arriba a
Girona i al TNC

Un espai desèrtic, blanc, uns
sons evocadors, i dos homes. Dos
homes que primer van ser Eduard
Fernández i Pep Ramis, que ara
són aquest darrer i Piero Steiner, i
que sempre han estat i seran Caín
& Caín. Amb aquest repartiment
reformulat és com l’exitós espec-
tacle de la companyia Malpelo
torna als escenaris, després d’es-
trenar-se l’any passat i de fer tem-
porada al Lliure de Gràcia. 

Aquest projecte, que va veure la
llum gràcies a una col·laboració del
mateix Lliure amb el El Canal de
Girona-Salt, es podrà veure aques-
ta nit al Teatre Principal d’Olot dins
la programació del cicle Sismògraf.
Ni purament teatre clàssic ni dan-
sa verge, la creació de la compa-
nyia celranenca suma una gran ri-
quesa de llenguatges per acabar
combinant paraula amb teatre fí-
sic. 

Tot i que la història del mite bí-
blic de Caïm i Abel és el rerefons de
la dramatúrgia d’aquest espectacle,
els seus dos protagonistes es des-
doblen en la figura de l’assassí,
«condemnat a ser el portador de la
dualitat que eren els dos en un
principi», segons que apunten des
de la companyia.
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Piero Steiner se
suma avui a Olot
al «Caín & Caín»
de Mal Pelo

El prolífic escriptor va rebre ahir
el guardó concedit per l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana
pel conjunt d’una obra que inclou
narrativa, teatre, assaig i traducció.

Josep Vallverdú s’endú el
premi Jaume Fuster 2012


