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INSTITUCIONS // POLÍTICA

Mieras aposta per la creació artística 

•CiU acusa la consellera de promoure un "procés d'espanyolització" de la cultura catalana

CRISTINA SAVALL

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, va destacar ahir, en la seva segona compareixença
parlamentària, que aquest any té com a grans objectius impulsar el debat d'idees en el terreny de la
política cultural amb la creació del Consell de les Arts i les Cultures i estimular les propostes
d'avantguarda en les arts visuals, la dansa, la música i el teatre a través del nou Institut per a la Creació
Artística i el Pensament Contemporani (ICAC).
"El futur consell serà el que la Generalitat i el Parlament decideixin. Espero convertir aquest
projecte en una llei que obtingui àmplia majoria política i parlamentària", va declarar Mieras en una
intervenció que es va allargar quatre hores i en què, igual que va passar fa un any, CiU va formular
dures crítiques a la seva gestió.

PLURALITAT I INTEGRACIÓ

Novament, la diputada convergent Carme-Laura Gil li va recriminar la falta de proteccionisme que
pateixen la cultura i l'idioma català. "El 53% dels nens parlen castellà a casa seva. La llengua
catalana perilla i la Conselleria promou un procés d'espanyolització al voler adequar Catalunya
dins d'una pluralitat globalitzadora", va manifestar Gil, en referència al suport a la música produïda
des de Catalunya independentment de l'idioma, a la política d'integració d'altres cultures tradicionals i a
l'entrada del Ministeri de Cultura al patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Mieras va
respondre que no pensa competir sobre qui estima més Catalunya i, igual que fa un any, va començar a
parlar amb marcat accent mallorquí. "No hi ha una cultura única ni una llengua única", va dir.
La portaveu del CiU va prosseguir el seu atac qualificant d'"institut fantasma" l'ICAC. "No figura en
cap programa, ni ha aparegut al DOC". Mieras va respondre que aquest organisme ha de ser un
espai de confluència i diàleg. "En tots els programes electorals hi ha un projecte de suport a la
creació", va recordar la responsable de Cultura.
Mieras va recordar que el seu departament compta per al 2005 amb un pressupost pròxim als 240
milions d'euros. "Cosa que significa un creixement del 23,08% en relació amb l'exercici anterior,
tot i que l'objectiu és aconseguir que la Generalitat destini a Cultura el 2% del seu pressupost.
Seria el doble"
El repàs d'èxits i ensopegades del 2004 va acaparar el debat. El tema més candent va ser la
discrepància amb el Govern balear arran de la crisi de l'Institut Ramon Llull i el més aplaudit, la unitat
política al voltant dels papers de Salamanca.
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