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En els últims 25 anys són nou els consellers que han desenvolu-
pat la màxima responsabilitat cultural a Catalunya. Aques-
tes són algunes de les seves accions més destacades:

� Max Cahner (1980 - juny 1985). CiU. El 1982 s’entreguen els
Premis Sant Jordi, la primera edició de la Primavera Fotogràfica i
s’inaugura el centre de Restauració de Catalunya. En 1983 es cele-
bra l’antològica de Dalí, i el 1984, el centenari de Josep Carner.

� Joan Rigol (juny 1985 - desembre 1985). CiU. L’octubre de
1985 es firma el Pacte Cultural entre les administracions públiques
de Catalunya i s’aprova la Llei d’Arxius.

� Joaquim Ferrer (desembre 1985 - juliol 1988). CiU. Es publica
la primera part del Llibre Blanc de les infraestructures catalanes. El
1987 es crea la figura de L’escriptor del mes, la Generalitat s’incor-
pora a la Fundació Teatre Lliure, es pacta construir un auditori a
Barcelona, i entra en funcionament el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística. El 1988 s’inaugura el Centre d’Art Santa Mònica,
entra en funcionament la Institució de les Lletres Catalanes, i se
celebra la Festa de la Música.

� Joan Guitart (juliol 1988 - juny 1996). CiU. En 1989 s’inaugura
la primera reforma del Palau de la Música, i el 1990 es col·loca la
primera pedra del Macba, del TNC i de l’Arxiu Nacional. S’aprova
la Llei de Museus, s’inaugura la Fundació Tàpies, se celebra el
centenari de Joan Amades, i es convoquen els Premis Nacionals. El
1992 s’inaugura la sala oval del MNAC, i es crea l’Espai de Dansa.
Durant el 1993 se celebren els centenaris de Joan Miró, Mompou,
Marés, Togores, Foix i Carles Riba, i s’inaugura la nova seu de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Durant l’any 1994 s’inaugura el
CCCB, i el centenari Josep M. de Segarra. L’abril de 1995 s’inaugu-
ra l’ANC; el novembre, el Macba, i el desembre, el romànic del
MNAC. El febrer de 1996 s’inaugura el Museu de la Ciència i de la
Tècnica a Terrassa, es proposa el 23 d’abril com a Dia Mundial del
Llibre i s’inaugura el MHC.

� Joan Maria Pujals (juny 1996-octubre 1999). CiU. El juliol de
1997 s’inauguren les sales del gòtic del MNAC i durant la Diada, el
TNC, obre amb L’Auca del Senyor Esteve. Durant tot el 1997 se
celebra l’Any Pla. A principis de 1999 s’inaugura l’Auditori de
Barcelona, i el 7 d’octubre el Liceu, després de l’incendi de 1994.

� Jordi Vilajoana (octubre 99-desembre 2003). CiU. El 2000
entra en funcionament el nou Institut del Teatre, el 2002 es presenta
el Llibre Blanc de les Indústries Culturals i se celebren els 150 anys
d’Antoni Gaudí. En 2003 entra en funcionament l’Institut Ramon
Llull, amb la finalitat de promoure el català al món.

� Caterina Mieras (desembre 2003-abril 2006). PSC. El 2004
s’inaugura la segona reforma del Palau de la Música i, per complet,
el MNAC. El març de 2005 Frankfurt convida la cultura catalana
per a la Fira del 2007, mentre que es participa a la Fira de Guadala-
jara. Retorn dels papers de Salamanca.

� Ferran Mascarell (abril 2006-octubre 2006). PSC. Impulsa la
restauració del patrimoni de l’església, conclou el mapa d’arxius
comarcals, i es proposa crear els museus nacionals d’Etnologia i
Ciències Naturals, i impulsar la Llei del Consell de les Arts.

� Joan Manuel Tresserras (novembre 2006). ERC. Es firma un
acord amb Google pel qual es bolcaran a la xarxa 380.000 volums,
proposa unificar la xarxa de biblioteques públiques i es destina sis
milions per reactivar el jaciment d’Empúries.

Nou consellers
per la cultura
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I finalment cal que ens referim al
turisme massiu com un nou feno-
men que fa trontollar l’elogiat
“model Barcelona”. Volíem sor-
tir al mapa a començament de la
dècada dels 90? Doncs ja hi som,
i de ple. Fins i tot Woody Allen
roda a Barcelona. Ens hem con-
vertit en la segona destinació tu-
rística d’Espanya, després de les
Balears. Les xifres atabalen: 10,2

milions de viatgers han passat
per la ciutat entre gener i agost
d’enguany. En el darrer any, el
turisme estranger ha augmentat
d’un 4,1% i res fa pensar que hagi
arribat al seu límit. Són una evi-
dència els problemes de sostenibi-
litat que això produeix, només
cal passejar-se a qualsevol hora
per la Rambla per constatar-ho. I
això crea un sentiment de despos-
sessió del barceloní respecte del
seu centre històric, un fenomen
que destinacions turístiques con-
solidades coneixen de fa temps:

els circuits nocturns dels floren-
tins, per exemple, eviten sistemàti-
cament el centre perquè els preus
hi són exorbitants. Ja hi estan
acostumats, és clar, però no deixa
de ser trist. A Barcelona, en
paral·lel a això també s’ha regis-
trat algun moviment de “gentrifi-
cació”, on els antics habitants
d’un barri el deixen perquè s’hi
instal·len noves classes amb més
poder adquisitiu que el rehabili-

ten tot encarint els preus. És el
cas, per exemple, de la zona del
Born o del Poblenou.

Pot, per tant, el “model Barce-
lona” afrontar les noves exigèn-
cies? No, perquè, com ja s’ha dit,
va ser pensat quan aquestes no
podien ni intuir-se remotament.
És més, forçant potser injusta-
ment, es podria arribar a dir que
el seu èxit ha estat en part respon-
sable de l’actual creixement desor-
denat i de les perplexitats genera-
des en conseqüència.

Ara bé, sí que hauria de que-

dar un llegat, una cultura, una
“certa manera de fer les coses”
que finalment ha configurat la
nostra darrera identitat, admira-
da arreu. En primer lloc, seria bo
que pervivís l’esperit de pacte, la
voluntat d’estirar la barca en la
mateixa direcció per part de les
distintes administracions que ha
donat a Barcelona el seu millor
caràcter de ciutat-estat. Darrera-
ment, aquest esperit sembla per-
dut entre massa dubtes a aquest
respecte (l’Estatut pot haver estat
letal en aquest sentit). Segona-
ment, s’hauria de protegir com
un bé escàs la idea de l’Oriol Bo-
higas, pare del “model Barcelo-
na”, de què les transformacions
urbanístiques han de ser aborda-
des des del projecte arquitectò-
nic, atenent a les necessitats dels
usuaris, i no des del pla general
metropolità, cec i sord a moltes
de les seves demandes. I en tercer
lloc, cal acceptar que els canvis
d’escala de la ciutat no són arbi-
traris, sinó fills del seu mateix de-
senvolupament: el respecte a la
trama urbana és bo sempre i
quan no arribi a ser paralitzant.

Teníem, és cert, greus proble-
mes de visibilitat. Ara els tenim
per excés de visibilitat: la ciutat
s’ha convertit en una mena de Me-
ca de la llibertat i la tolerància
—veure la segona part de la
pel·lícula Manuale d’amore— per
molta gent de fora. És la llei del
pèndol. I per tant és necessari un
nou equilibri, tan lliure de l’auto-
complaença com de la por al futur.

Una família immigrant passejant un dia de pluja a la Rambla del Raval de Barcelona. / CARMEN SECANELLA

El turisme de masses acaba creant en el barceloní
un sentiment de despossessió del seu centre
històric, conegut per diverses ciutats europees

La ciutat tenia un greu problema de visibilitat.
Ara potser el té d’excés de visibilitat. És la llei del
pèndol i caldrà buscar nous equilibris

25 anys
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