
La cultura a Catalunya viu moments se sotsobre. A les ferides provocades per 
la incertesa social i política se sumen els efectes sobre el teixit cultural de 

l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i, en paral·lel, moviments com la 
devolució de les obres de Sixena o el colp de l’IVA de les subvencions. El 
sector espera que les eleccions del 21D facen que retorne la normalitat.

Per Xavier Aliaga

Equilibris culturals sobre el 155

ençà i enllà

EL TEMPS • 19 desembre 201736

M
at

s 
Bä

ck
er



→

Els inicis de la tardor han estat un 
període extremadament difícil 
per a la cultura a Catalunya. L’en-
cadenament de fets i mobilitza-

cions de gran dimensió política i social, 
amb la fogonada de sortida en l’entrada 
de la Guàrdia Civil a la Conselleria d’Eco-
nomia, el 20 de setembre, provocaren que 
ingents sectors de la ciutadania, alguns 
d’implicats culturalment, visqueren nit i 
dia connectats als mitjans i les xarxes so-
cials, ocupant els carrers. Les llibreries, 
sales de concerts, teatres i museus es bui-
daren. Molts actes es cancel·laren.

Amb la treva relativa de la convocatò-
ria del 21D —abans fins i tot—, la societat 
catalana ha començat a experimentar una 
certa estabilitat dins de l’anormalitat. El 
consum i les activitats culturals es recupe-
raren al novembre. La tempesta, però, no 
té intenció encara d’escampar. 

D’una banda, hi ha els problemes so-
bre el teixit cultural derivats de l’aplicació 
a Catalunya de l’article 151 de la Consti-
tució espanyola. A finals de novembre, el 
Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
(CoNCA), organisme assessor de la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria cultural, 
incidia, durant la presentació del seu in-
forme anual, en l’impacte que la inter-
venció estava tenint en la cultura a causa 
del fre i les limitacions en les inversions, 
la qual cosa havia provocat la cancel·lació 
de nombroses d’activitats. Els represen-
tants del CoNCA advertien que la destitu-
ció del Govern havia deixat sense capaci-
tat ni agilitat de resposta per complir amb 
les propostes culturals. I, com a conse-
qüència, s’havia neutralitzat la recupera-
ció del sector detectada en l’exercici pas-
sat. Carles Duarte, president del CoNCA, 
expressava el desig, compartit pels agents 
culturals, que, independentment de la 
posició política de les formacions que 
concorren a les eleccions del 21D, la cul-
tura torne a tenir “una importància fona-
mental” en el debat a Catalunya.

En uns termes molt més durs, el perio-
dista i director editorial del Grup Ender-
rock, Lluís Gendrau, publicava la passada 
setmana un article en NacióDigital en el 
qual manifestava que “passi el que passi, 
la destralada del 155 a l’ecosistema cata-
là ja és irrecuperable i encara pot anar a 
pitjor”. “El bloqueig i la suspensió de par-
tides destinades a multitud de projectes i 
iniciatives desenvolupades, compromeses 
o plantejades per aquest 2017, ja podria 
estar causant una destrucció gravíssima 
del teixit cultural i comunicatiu català”, re-
blava Gendrau, qui parlava d’una “cacera 
de bruixes” traduïda en denegació de pa-
gaments per feines realitzades i paralit-
zacions d’adjudicacions a projectes de tot 
caire, entre més.

La destralada de l’IVA
També s’han de computar una sèrie de 
fets que no tenen a veure directament 
amb l’aplicació de la prerrogativa consti-
tucional del 155 però que s’inscriuen en 
el conflicte amb l’Estat. És el cas de la de-
volució forçada d’una sèrie de peces del 
Reial Monestir de Santa Maria de Sixena 
dipositades al Museu de Lleida [consulteu 
número 1.748 d’EL TEMPS]. 

Amb un impacte simbòlic no tan mar-
cat però uns efectes econòmics devasta-
dors, trobem la reclamació per part del 
Ministeri d’Hisenda de Cristóbal Montoro 
de la devolució de l’IVA de totes les aju-
des públiques rebudes els darrers anys. 
La Llei de Contractes Públics, aprovada al 
Congrés dels Diputats a l’octubre i publi-
cada al BOE el 9 de novembre, contem-
plava l’exempció d’aquest impost per a 
activitats culturals, independentment de 
si generen o no venda d’entrades. Aquest 
benefici fiscal, que s’havia aplicat sempre 
i que la nova llei posava en perill, es va 
aconseguir gràcies a la pressió dels grups 
catalans en la càmera, ERC i PDeCAT, que 
se’n disputaven el mèrit. 

Quin és el problema, aleshores? L’any 
2014, una sentència europea obligà una 
residència geriàtrica francesa a pagar 
l’IVA de les subvencions perquè es consi-
derava que la institució emprava les aju-
des per abaixar el preu del servei. Llavors, 
l’Agència Tributària espanyola va comen-
çar a obrir expedients a diverses entitats 
arreu de l’Estat. I, en el cas de Catalunya, 
el tema s’ha fet extensible a un bon gra-
pat d’iniciatives i contenidors culturals en 
forma de reclamacions milionàries que 
posen en perill la continuïtat de referents 
com el festival gironí Temporada Alta —
al qual se li demanen 1.400.000 euros 
corresponents al període 2012-2015— o 
al Teatre Lliure, que s’enfronta a una exi-
gència similar, d’1.300.000 euros. D’altres 
institucions com El Mercat de les Flors, el 
Centre Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB), el Festival de Sitges o el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya s’en-
fronten també a la voracitat recaptadora 
de Montoro, que s’ha centrat en els exer-
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L’amenaça pLana sobre eL temporada aLta. 
Una imatge de l’espectacle Grensgeval (‘El Cas de la 
Frontera’) de Guy Cassiers i Elfriede Jelinek, que arriba 
al Temporada Alta. El modèlic festival gironí està 
amenaçat per la reclamació amb efectes retroactius de 
l’IVA de les subvencions per part del ministre espanyol 
d’Hisenda, Cristóbal Montoro.



cicis immediatament anteriors a l’entra-
da en vigor de la nova Llei de Contractes 
Públics. Segons publicava La Vanguardia, 
tan sols les institucions i consorcis cultu-
rals en els quals participa l’Ajuntament 
de Barcelona haurien de fer front a una 
quantitat d’entre 25 i 30 milions d’euros. 
Un despropòsit. Perquè els procediments 
encetats per Hisenda no sols afecten la 
cultura: la Corporació Catalana de Mit-
jans de Comunicació (CCMC) calcula que 
hauria de tornar 167,4 milions d’euros per 
l’IVA corresponent a les subvencions de 
Generalitat entre 2015 i 2018.

Un món “superfràgil”
I ara què? La reclamació de Montoro és 
susceptible de recurs; però, com explica 
el director del Temporada Alta, Salvador 
Sunyer, primer s’ha de presentar un aval 
per la quantitat requerida. “Nosaltres no 
podem fer-hi front, per la qual cosa hem 
demanat una suspensió de l’aval per-
què hauríem de presentar tota la quanti-

tat demanada i no podríem fer producci-
ons”, explica Sunyer, qui confessa que se 
sent “indefens”. “Cada dia tenim imprevis-
tos. Hem de tirar endavant com si res, i si 
un dia hem d’aturar, direm: ‘senyors, fins 
aquí hem arribat’”, afegeix. 

Sunyer comparteix l’opinió que aquest 
colp ha estat més fort fins i tot que la pu-
jada, també impulsada per Montoro, del 
21% de l’IVA dels espectacles. “Gravar el 
teatre i el cinema per sobre d’unes altres 
activitats com el llibre era una barbari-
tat. Allò va fer que baixés l’assistència dels 
espectadors i que els pressupostos fossin 
una mica més baixos. Però la reclamació 
de l’IVA de les subvencions condueix di-
rectament al col·lapse”.

Pel que fa a l’impacte de la situació 
política, Sunyer aclareix que, durant el 
període entre finals de setembre i finals 
d’octubre, “es va aturar molt i molt la ven-
da d’entrades” per al Temporada Alta. Al 
novembre, tanmateix, el director del fes-
tival assegura que el que s’havia perdut 

en venda anticipada es va recuperar 
en taquilla. “En acabat, tindrem una 
ocupació del noranta per cent, que és 
una barbaritat. I que supera els nú-
meros de l’any passat”. La inquietud, per 
tant, és un altra: de moment, l’aplicació 
del 155 es nota perquè és el Consell de Mi-
nistres qui aprova les subvencions com-
promeses amb la Generalitat i en la matei-
xa quantitat pactada. Però per a un festival 
que realitza coproduccions internacionals 
i que treballa a tres o quatre anys vista, 
aquesta inestabilitat és un problema. Su-
nyer alerta que el món del teatre està “en 
una situació superfràgil, qualsevol cosa 
que es mou posa en perill les producci-
ons”. “Que governin Catalunya uns senyors 
que tenen el vuit per cent dels vots, una 
mica val, però ja està bé”, ironitza Sunyer, 
abans d’expressar el desig generalitzat que 
el 21D “porti una mica de normalitat”.

Per a la productora Isona Passola, 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, els estralls en l’assistència a les sales 

→
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durant els mesos precedents “tampoc van 
ser una sorpresa. La gent estava engan-
xada a l’actualitat i anava a les manifes-
tacions. I això fa que no se surti tant. És 
normal que sigui així, ho seria en qual-
sevol lloc del món”, dictamina. “El país 
està convuls per la manca de democrà-
cia que s’està patint i l’art és molt sensi-
ble a aquestes coses. Des de l’aplicació del 
155 està tot intervingut i les partides blo-
quejades a tot arreu. És cert que l’Institut 
Català de les Empreses Culturals se sal-
va d’aquesta paràlisi perquè està muntat 
com a empresa, però plana la incertesa 
sobre la cultura”, rebla. 

En vista d’això, “continuem treballant 
i presentant projectes”, assenyala, “però 
el problema més greu per a l’audiovisu-
al és la situació generada a TV3”, diu en 
referència a les reclamacions d’IVA que 
afecten la CCMC. “Hi ha un retrocés: s’ha 
de fer alguna cosa per salvar la ficció a la 
televisió de Catalunya”, una activitat de la 
qual depenen les productores.

Malgrat l’horitzó de les eleccions a Ca-
talunya, Passola assegura que “no es pot 
fer cap previsió”. I és molt crítica amb la 
política cultural també de portes endins. 
“El menyspreu per la cultura que han tin-
gut els governs successius de la Generali-
tat sembla mentida. En això sóc molt ra-
dical: el pressupost de Cultura és dels més 
baixos de totes les partides, amb un 0,7%, 
quan hauria d’estar com a mínim en el 
2%. Si no cuidem això, no tindrem una 
societat sana”, raona, abans d’expressar el 
desig que els futurs comicis “els guanyin 
les forces que es comprometin a fer una 
cultura digna. Pensem mirar-nos molt els 
programes electorals”, assegura.

Els barris del llibre
Montse Ayats, editora i presidenta de l’As-
sociació d’Editors en Llengua Catalana, 
anota que, segons les dades de què dispo-
sen, al mes d’octubre es registrà un des-
cens de la venda de llibres d’entre el 10 i 
el 12 per cent. “També és cert que la cosa 
va per barris: a les llibreries del centre de 
Barcelona, en les zones de les mobilitza-
cions, s’ha notat més el descens i la can-

cel·lació d’actes”, alerta Ayats. En tot cas, 
el setembre, moment de la celebració de 
la Setmana del Llibre en Català, “és molt 
bon mes”. I sembla que les dades del no-
vembre seran positives i atenuaran l’im-
pacte del convuls mes d’octubre. A les 
portes, una campanya de Nadal que s’es-
pera que “pot anar bé” i que podria gene-
rar resultats globals positius en el tanca-
ment de l’exercici.

“Som un sector implicat i posicionar-se 
té les seves conseqüències. Però hi ha la 
voluntat de continuar fent activitats mal-
grat les dificultats. Sóc optimista: les difi-
cultats d’editar en català són gairebé sem-
pre. I tenim capacitat de tirar endavant”.

Isabel Sucunza, comentarista cultu-
ral i llibretera de La Calders de Barcelo-
na, considera per la seua banda que hi ha 
hagut “molt d’alarmisme”. “Estan passant 
coses molt grosses i hi ha hagut un canvi 
en el ritme de vendes. A principis d’octu-
bre es va notar, però vam tenir una terce-
ra setmana boníssima. I un segon cap de 
setmana com si haguéssim fet una super-
presentació”, assegura.

Un altre tema són els problemes ge-
nerats per l’aplicació del 155, la repercus-
sió en les partides destinades a biblio-
teques o en les activitats de la Institució 
de les Lletres Catalanes, que han com-
promès els programes que potencien els 
clubs de lectura o la presència d’escrip-
tors a les aules, a més d’afectar programes 
culturals i publicacions. Amb els comptes 
bloquejats, el Govern estatal sols autorit-
za, segons va denunciar la directora Laura 
Borràs, el pagament d’aigua, llum i asse-
gurances.

Sucunza confirma que la interven-
ció “ens ha afectat una mica. No som un 
centre públic, tirem de subvencions de 
manera molt puntual, però hi ha bibliote-
ques que compren a les llibreries i algu-
nes activitats que s’organitzen en part amb 
subvencions han estat ajornades sine die”. 
La llibretera i agitadora cultural, amb tot, 
ubica les seues preocupacions en el mitjà i 
llarg terminis. “El que més ens pot afectar, 
mirant cap al futur, és el tema educatiu. Si 
es comencen a reduir les hores de cata-

là i els estudis de lletres, si hi ha repres-
sió, d’aquí a uns anys baixaran els índexs 
de lectura en català”. “Si toquen la cultura, 
tocaran un dels pilars de la cohesió, d’allò 
que compartim els catalans”, etziba.

Música compromesa
Ramon Montardit, músic i encarregat de 
l’àrea artística i de promoció del segell 
Música Global, confirma que un bon gra-
pat d’actuacions s’han vist afectades per 
les cancel·lacions —del seu negociat, cita 
com a significativa l’anul·lació del concert 
final de gira de Dr Prats, prevista per al 3 
d’octubre— i que “des dels atemptats del 
mes d’agost fins aquí la davallada en ven-
da de discos ha estat espectacular”, diu 
afegint un altre factor, el dels successos 
terroristes de la Rambla i Cambrils, que 
també cita Ayats. “Ciutats com Màlaga o 
València han desplaçat Barcelona en la 
venda de música”, afegeix. I explica també 
que, durant aquests mesos, l’actualitat po-
lítica ha desplaçat tota la resta als mitjans, 
inclosa la difusió dels llançaments mu-
sicals en aquest període. Fet i fet, “molts 
dels periodistes que cobreixen habitual-
ment la informació cultural s’han dedicat 
a cobrir la informació sobre el procés”, in-
forma Montardit.

El sector, això sí, “tret d’algunes em-
preses molt subvencionades”, no nota de 
moment els efectes del 155, però Mon-
tardit també pensa en el que puga passar 
a partir de les eleccions. “Depenem del 
que passe el 21 de desembre. Si el poble 
dóna la raó als defensors del 155, els pri-
mers afectats serem el món cultural en 
forma de retallades a les subvencions. I si 
guanya l’altra banda, tot continuarà més o 
menys igual: grups com Catarres continu-
aran fent molts concerts a partir del març, 
per molt que vulguin impedir-ho”.

A nivell personal, Montardit confessa 
estar “trist” amb la “resposta política que 
hi ha hagut per totes dues bandes”, però 
destaca en la part positiva de la balan-
ça la resposta compromesa dels artistes 
del món de la música: “Tots els grups que 
porte jo s’han posicionat políticament, 
com a mínim pel dret a decidir”. •
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1. Isabel Sucunza, llibretera a La Calders i agitadora cultural.
2. Isona Passola, cineasta, productora i presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català.
3. Montse Ayats, editora i presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
4. Salvador Sunyer, gestor i productor teatral i director del festival d’arts escèniques Temporada Alta.
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Els budismes són la cinquena religió del Principat, tot i que continuïn sent els grans 
desconeguts fora de la seva versió secular: la meditació. Fem un repàs de les escoles 

del budisme tibetà, l’opció majoritària, parlant amb els seus practicants i lames.

Per Quique Badia

Budismes tibetans: 
entre la ciència i la religió

→
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El budisme ocupa, al Principat, un gens 
menyspreable cinquè lloc pel que fa a la 
quantitat de centres de culte. Bé, els bu-
dismes, en plural, tal com ho expressa el 

catedràtic d’història Francisco Díez de Velasco, 
autor del llibre El budismo en España: Historia, 
visibilización e implantación (Akal, 2013). No de-
bades és una confessió amb tantes tradicions, es-
coles i corpus doctrinals diferents que hom s’hi 
pot perdre. A Catalunya, i d’acord amb El mapa 

de les minories religioses, publicat el 2014, les 
dues variants dominants són el budisme zen i el 
tibetà, que congreguen un terç i la meitat llarga 
dels seus adeptes respectivament. La resta, en 
percentatges d’un dígit, se la reparteixen les va-
riants Terra Pura, Soka Gakkai, Rimé, meditació 
Vipassana o escoles sense determinar.

El cert és que el Principat i el país en el seu 
conjunt ocupen una posició important en el ràn-
quing estatal quant a llocs de pràctica estable 

mirador
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d’aquesta religió. Catalunya encapçala la llista 
amb més d’una quarta part dels centres de cul-
te, i el País Valencià hi ocupa el tercer lloc amb 
el 13%. Les Illes van per la sisena posició, amb el 
6,25%. Tot plegat representa el 46% dels centres 
del total de l’Estat, 68 dels quals són principatins, 
d’acord amb xifres d’Idescat de 2014.

La història del budisme català pren forma a 
partir de 1977, amb l’arribada dels primers mes-
tres budistes d’origen occidental i l’obertura a 
Barcelona del centre Karma Kagyu, avui anome-
nat Samye Dzong, després que el tulku —la reen-
carnació d’un mestre anterior—, Akong Rinpotxé, 
visités la ciutat. En paral·lel, el mateix any, els la-
mes Zopa Rinpotxé i Thubten Yeixé, part de l’es-
cola Gelugpa, visitaven l’illa d’Eivissa. L’any 1981 
també es fundava el primer dojo de budisme zen 
al Principat amb l’arribada de Taisen Deiximaru. 
Aquest reportatge, però, se centrarà, exclusiva-
ment, en la versió majoritària del budisme al ter-
ritori: la tibetana.

Hi ha una coincidència temporal entre l’exten-
sió del budisme i l’eclosió del new age i el movi-
ment hippie arreu. Una correlació que es traduïa, 
entre els anys 60 i els 70, en viatges de potencials 

creients occidentals al nord de l’Índia i del Nepal, 
on ha radicat el budisme dels tibetans a l’exili, 
que van permetre exportar aquesta saviesa ori-
ental a través de mestres formats allà. Un interès 
de l’anomenat “món Occidental” per la filosofia 
oriental que no és nou. Dels textos del mateix Jo-
hann Goethe, des que va fundar amb Friedrich 
Schlegel la disciplina de la indologia, podem in-
ferir un interès pel budisme, malgrat que mai no 
el va referir explícitament. O, com a mínim, sobre 
això ha reflexionat Manfred Osten, membre del 
consell consultiu de la Societat Goethe de Wei-
mar, que veu en l’obra de Faust una significativa 
influència budista.

El professor de mindfulness i traductor de tibe-
tà clàssic, Ferran Mestanza, de fet, situa l’interès 
occidental pel budisme entre persones de clas-
se mitjana o mitjana-alta. “Gent amb formació o 
fins i tot intel·lectuals”, afirma Mestanza, qui creu 
que això s’explicaria pel fet que el budisme es pot 
comprendre des d’una vivència atea o agnòsti-
ca. “Rarament hi trobaràs persones d’origen im-
migrant, llatinoamericà, asiàtic o magrebí”, rebla 
l’expert. Sobretot, per una qüestió material, de 
renda, que es tradueix en certs nivells d’estudis.

→

budisme

budisme. L’expansió a gran 
escala va ser possible gràcies a 
l’acceptació de les ensenyances 
de Buda per l’emperador 
Asoka, de Maurya, a la imatge 
de la pàgina 45.
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