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Allà on no vol arribar l’Es-
tat i on no pot arribar la
Generalitat, vol i pot arri-
bar-hi l’Ajuntament de
Barcelona. Aquest podria
molt ben ser el lema del
fons de capitalitat cultural
que recentment l’alcalde,
Xavier Trias, va anunciar
que crearia per contribuir
a la supervivència finance-
ra dels grans equipaments
de la ciutat. Ahir, en el de-
curs d’un dels habituals di-
nars de la Tribuna Ate-
neu, Trias va revelar que
dotarà el fons de cinc mi-
lions d’euros que es repar-
tiran sis rellevants insti-
tucions culturals: el Tea-
tre Lliure, el Mercat de les
Flors, el Macba, la Funda-
ció Tàpies, la Fundació
Miró i L’Auditori. L’objec-
tiu? “Que puguin mante-
nir el mateix pressupost
que el 2012.”

La jugada de l’Ajunta-
ment és aquesta: injectar
més recursos en els con-
sorcis dels equipaments a
canvi d’assumir més pro-
tagonisme en la seva ges-
tió. “Tenim la solvència fi-
nancera i la voluntat polí-
tica per fer-ho. Estem dis-
posats a liderar-los. S’està
treballant perquè l’Ajun-
tament sigui l’actor majo-
ritari al Macba, al Teatre
Lliure i al Mercat de les

Flors”, va exclamar Trias,
que a més va avançar que
s’estan examinant les re-
lacions amb la Diputació
per a la gestió del Museu
Marítim i el CCCB.

Això no significa –va
matisar Trias– que es des-
entenguin de les altres ins-
titucions importants en
els consorcis de les quals el
consistori no té titularitat
majoritària, com és el cas
del Palau de la Música, el
MNAC i el Liceu. El fons de
capitalitat cultural serà
sensible amb aquests cen-
tres –que arrosseguen se-
riosos problemes econò-
mics– i també està dispo-
sat a ajudar-los.

Si allà on no vol arribar
l’Estat hi arriba l’Ajunta-
ment, Trias té molt clar
què ha de passar. “Si no
paguen, que marxin”, va
dir referint-se als seients
que ocupen els represen-
tants espanyols en els
consorcis, en sintonia

amb el que ja fa temps re-
clama el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell.

Trias va carregar fort
contra la disminució de les
aportacions de l’Estat per
als equipaments culturals
de Catalunya. “Ha passat
de 21 milions el 2012 a 11
milions el 2013. Una reta-
llada del 47%”, va revelar, i
hi va afegir: “L’Estat desti-
na a tots els equipaments
culturals de Barcelona
menys del que destina no-
més al Reina Sofia de Ma-
drid.” I va tornar a recor-

dar que la partida de capi-
talitat per a Barcelona ha
quedat a zero.

Madrid és un etern pro-
blema, la Generalitat està
arruïnada..., però l’Ajun-
tament no vol renunciar a
una Barcelona amb molt
de pes cultural. O això va
assegurar ahir un Trias
entusiasta. La seva apos-
ta –va dir– no se centra
només en el perfil del gran
equipament. Va esbossar
nous horitzons que oferi-
rà el turisme cultural i
també va parlar de refor-

çar el “comerç cultural de
proximitat” –ahir es va
desactivar un fons d’ajut
per a inversions de reha-
bilitació de sales de músi-
ca en viu, galeries d’art i
llibreries–. L’alcalde va
admetre que està negui-
tós amb la fuga de talents
–“no podem negar-ho,
molta gent jove està fent
les maletes”– i es va com-
prometre a fer coses per
evitar-ho i per recuperar
la imatge d’una Barcelona
d’oportunitats per a la
creativitat emergent. ■

Injecció de
cinc milions
a la cultura
Maria Palau
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ajudarà els
grans equipaments culturals en estat
crític per les retallades de l’Estat

Xavier Trias, ahir, en el dinar de l’Ateneu Barcelonès a l’hotel Rivoli Rambla ■ JOSEP LOSADA

El Lliure, el
Mercat de les
Flors, el Macba,
la Tàpies, la Miró
i L’Auditori, els
grans beneficiats

Margarita Andreu, artista
pluridisciplinària, però
apassionada de l’espai,
com ho demostra la seva
escultura pública en com-
memoració dels bombar-
dejos de l’exèrcit feixista
italià a Barcelona l’any

1938, va morir la matina-
da de dilluns d’una greu
malaltia. Andreu va néi-
xer l’any 1953 a la locali-
tat de Cercs, població que
va quedar inundada per
la construcció del pantà
de la Baells.

Amb la seva obra va
aconseguir un brillant en-
creuament entre la matè-

ria i el concepte, entre la
petita escala i el gran espai
obert. En un dels túnels
dels ponts de la Gran Via a
l’Hospitalet de Llobregat
va dissimular la grisor ca-
racterística d’aquestes
construccions amb ban-
des de colors que només
poden contemplar els au-
tomobilistes que hi circu-

len. El moviment també
l’apassionava i en una de
les seves obres, anomena-
da Gir, aconseguia donar
dinamisme a les imatges
que es reflectien a la peça.
També van destacar les se-
ves intervencions arqui-
tectòniques en diverses
façanes d’edificis.

Margarita Andreu va in-
teressar-se força per la fo-
tografia. A l’Espai Volart,
de la Fundació Vila Casas,
va exposar una mostra
d’imatges del que anome-
nava No-llocs, espais ar-
quitectònics que la fasci-
naven com a part de la seva
mateixa existència. ■

Jaume Vidal
BARCELONA

Mor l’escultora
Margarita Andreu

Margarita Andreu, a l’Espai Volart, on va presentar una
exposició de fotografies ■ LLUÍS CRUSET
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