
MarcRoig fa el diagnòstic
d’unaBarcelona sense
capital cultural

FRANCESCBOMBÍ-VILASECA
Barcelona

“Siafinalsdelssetantaiprimers
dels vuitanta Barcelona comp-
tava amb una escena artística i
cultural molt més rica queMa-
drid, què va passar perquè els
governants a Catalunya no
aprofitessin aquest tren?”.
MarcRoigesfaaquestapregun-
ta, i per respondre-la ha neces-
sitat un llibre, Barcelona, cultu-
rasensecapital(Publicacionsde
l’AbadiadeMontserrat).Un ca-
pital entès en el sentit múltiple
del lideratge de la ciutat i de la
riquesa tant econòmica com de
substrat.
“Ésun llibre torracollons,per

no dir-ne disruptiu –assenyala
Francesc-Marc Álvaro, direc-
tor de la col·lecció Magma en
què s’insereix–. És un assaig
d’actualitat amb unamirada al-
ternativaquenoproposanomés
teoria, sinóquebaixade la cate-
goria a l’anècdota”. El debat és
presentperònos’havia tractata
fonsdesdelacultura,unfetsor-
prenent, assenyala Roig, tenint
en compte que Barcelona és la
“capital cultural de la comuni-
tat lingüística sense Estat més
grand’Europa”.
En totcas, el llibre faunrepàs

pels elements que Roig troba

mésdestacats,establintrespon-
sablesadreta iaesquerra, alPa-
laudelaGeneralitat ia l’Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelo-
na. Hi desfilen el rock català, el
PacteCultural dels vuitanta, un
“model maragallià avui sota
sospita”, Mascarell, Bohigas,
CCCB,Macba, Liceu... fins a les
recents fàbriquesdecreació.Hi
rep tothom,perquèsegons l’au-
tor“l’esquerrahaanatoblidant-
se de la cultura catalana”, men-
tre que els plansde la dreta ten-
dien a la folklorització amb uns
minsospressupostosdel0,7%.
També es pregunta com pot

serqueambl’augedel’indepen-
dentisme dels darrers anys no
s’hagi articulat una defensa de
la cultura en català, uns plans
quevaginmésenllà“d’unapolí-
tica d’institucions urbanística,
que vol ser reconeguda a l’exte-
rior” però fa ben poc per reco-
neixe’s a si mateixa. Posa el cas
de les exposicions dedicades
perexempleaMartoaPassolini
al CCCB, i en canvi no dedicar-
necapenprofunditat aPitarra.
En tot cas, si hi ha cap solució

Roig no la té: “Tinc clar que el
que s’ha de fer no ho ha de de-
cidir una persona sola”. Per
aprofundir en la qüestió, el
Cercle d’Economia està prepa-
rant un debat per al proper 22
desembre.c
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