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ENTREVISTA

Caterina Mieras

Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

"Quedaré amb Joan Rigol perquè m'expliqui l'únic intent de política cultural
de consens en 23 anys"

Ignasi Aragay
BARCELONA

Consens, complicitat i prudència. Aquests són els lemes de la nova consellera de Cultura del
govern català, Caterina Mieras, que té com a prioritats equilibrar la densitat cultural del territori i
promoure la creació sense exclusions. La principal preocupació: la difícil qüestió
pressupostària.
I.A. El món cultural portava anys esperant el Jack Lang de Catalunya, l'intel·lectual al capdavant de la
conselleria. ¿És conscient que el seu nomenament ha generat una certa decepció? S'ho esperava?
C.M. No m'ho esperava, però tothom té dret a expressar el que pensa. Prefereixes que d'entrada et
donin la mà que no una bufetada. Però en qualsevol cas, d'alguna manera és lògic i tampoc no m'ho he
pres malament... En part perquè el mateix em va passar a mi quan Felipe González va nomenar Ernest
Lluch ministre de Sanitat, cosa que, com a metge, no em va semblar gens bé. Però en canvi, després va
ser la persona que va universalitzar el dret a l'assistència sanitària. Però no em vull comparar amb
Ernest Lluch, ni molt menys.
I.A. En canvi, Marta Pessarodona escrivia ahir a l'AVUI que s'alegrava que vostè sigui metge perquè cal
posar urgentment la cultura catalana a la unitat de cures intensives [UCI].
C.M. [riu] Potser no n'hi ha per tant. En qualsevol cas, la meva especialitat no són les cures intensives,
sinó la dermatologia...
I.A. ...i en qualsevol cas el seu perfil és més de gestora, més tècnic. ¿El Consell de la Cultura i les Arts
serà el que marcarà la pauta del seu departament?
C.M. Deixant el Consell de banda un moment, no sé exactament què s'entén per gestora. Vinc del món
científic, de la medicina i de la política, en què sóc des dels 18 anys, sovint des de l'anonimat, que és un
estat important de la meva cultura personal.
I.A. Quin futur reserva al Consell de la Cultura i les Arts?
C.M. Li reservo el que està acordat: que s'ha de crear i que ha de tenir dues finalitats. Una és preservar
la cultura respecte als poders polítics, econòmics i socials. I l'altra que sigui el motor d'un acord ampli
amb tots els agents que incideixen en la vida cultural. L'objectiu és crear-lo per llei dins de l'any 2005.
És una de les prioritats del nostre programa i tan aviat com pugui nomenaré un comissionat de consens
perquè tiri endavant la idea. Ha de ser un comissionat de consens perquè un Consell d'aquesta mena
supera l'abast de la conselleria i requerirà la participació de personalitats, per exemple, del món científic,
de l'educatiu i del de les noves tecnologies. Ja estem començant a buscar la persona.
I.A. ¿Amb aquest Consell es recupera l'esperit Rigol del pacte cultural enyorat per molts?
C.M. Serà molt diferent del pacte cultural: serà el que les persones que el conformin vulguin que sigui i,
per tant, en aquest sentit sí que hi haurà d'haver molt pacte. En conseqüència, una de les coses que
faré així que pugui serà parlar amb Joan Rigol perquè m'expliqui l'única experiència en 23 anys d'intent
de consens en la política cultural de la conselleria. No es tracta, però, de fer res mimètic d'allò, sinó de
conèixer de primera mà què va ser.
I.A. Tornant a l'UCI, ¿comparteix la idea que la cultura catalana està mancada, no de qualitat, sinó de
credibilitat?
C.M. No té el prestigi que es mereix Catalunya. Hauria de posar el nostre país dins un context mundial i
aquesta no és, evidentment, la situació que tenim.
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I.A. Per què? Quin diagnòstic en fa?
C.M. Més que un diagnòstic de metgessa en faig un diagnòstic femení ben senzill: la Generalitat només
ha dedicat un 1,22% del seu pressupost general a cultura. Això parla per si sol. Segons un estudi de la
Diputació de Barcelona, els ajuntaments, que tenen molt menys recursos, hi dediquen entre un 4% i un
7%.
I.A. ¿Per tant, és una qüestió de diners?
C.M. Els diners són un símptoma i, evidentment, per fer coses es necessiten diners. A més, els que s'hi
han dedicat es poden administrar millor.
I.A. ¿Ja ha pogut examinar els números de la conselleria?
C.M. Com ja sap, el govern ha encarregat una auditoria de totes les conselleries, que durarà uns mesos.
Estem en pròrroga de pressupost i jo tampoc seria catastrofista. Segur que la situació de la conselleria
no serà molt bona, però vaja. Hi ha la promesa de doblar el pressupost en aquesta legislatura i faré tot
el que calgui perquè es compleixi.

I.A. Com veu el món editorial català i, en concret, el moment de crisi o resituació que viuen els dos
grans grups en llengua catalana: Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana?
C.M. Voldria ser molt prudent. D'una banda, perquè he obert converses amb el sector però encara estic
en el procés. I de l'altra, perquè la política lingüística ha passat al conseller en cap i, per tant, les
decisions en aquest terreny que ens afectin les haurem de consensuar. Crec que la sortida de Política
Lingüística del meu departament és encertada perquè a Catalunya s'ha identificat massa llengua amb
cultura. Naturalment la llengua és cultura, però la cultura és més que la llengua.
I.A. Què passarà amb el suport genèric als llibres en català?
C.M. Haurem de parlar-ne. La responsabilitat meva serà molt de consens i d'establir complicitats; en el
suport genèric, tant amb el sector com amb el conseller en cap. Però també en tots els temes. Per
exemple, per fer un pla d'infraestructures culturals que reequilibri el territori, tant amb biblioteques com
en altres equipaments. El diàleg i el consens seran una constant del meu mandat.

JORDI GARCIA

PERFIL

La dermatòloga Caterina Mieras
(Palma, 1947) afronta amb l'arma del
diàleg el repte de dirigir la política
cultural catalana. La seva implicació
política es remunta al 1967, quan va
participar en la fundació del Sindicat
Democràtic d'Estudiants de la UB.
Milita al PSC des del 1980, i el 1995 va
assumir el primer càrrec públic: a
l'Ajuntament de Badalona, com a
regidora de Cultura. Diputada l'última
legislatura, és titulada superior de
piano i una notable carrera mèdica la
va portar el 1982 a diagnosticar el
primer cas de sida a Espanya a una
pacient amb sarcoma de Kaposi.
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I.A. Hi ha un tema recurrent en el debat sobre l'espai cultural català, ara com ara més virtual que real.
C.M. Aquest espai existeix i s'ha de fomentar. Ens hem d'obrir a aquesta realitat i a d'altres. I en aquest
sentit, haurem de parlar de l'Institut Ramon Llull.
I.A. Pel canvi de l'equip directiu?
C.M. No només per això. Respecte a l'equip directiu actual, no té exactament uns contractes blindats.
I.A. El cinema és una de les indústries culturals més coixes a Catalunya i després hi ha la qüestió de la
minsa exhibició en català.
C.M. Sóc conscient d'aquests problemes, però encara no tinc una opinió global formada. Abans de
donar una opinió merament personal, prefereixo ser prudent.
I.A. En el tema de les indústries culturals, el seu predecessor en el càrrec va crear l'Institut Català
d'Indústries Culturals (ICIC). Quin paper creu que ha de tenir?
C.M. Va ser un encert. S'ha de potenciar i dedicar-hi més esforços.
I.A. L'altre eix de la política cultural actual és arreu potenciar la creació. En què es diferenciarà el seu
programa dels anteriors governs en aquest sentit?
C.M. La creació és el gran repte de futur, un repte de la joventut, de l'excel·lència i d'assumir i impulsar
totes les iniciatives pioneres, vinguin d'on vinguin. I això darrer és el que no s'ha fet fins ara. Demà [avui
per al lector], per cert, vaig a l'estrena de l'espectacle d'Els Joglars i tindré una trobada amb Albert
Boadella.
I.A. L'accent social i territorial del govern, com s'aplicarà a Cultura?
C.M. Amb el pla d'infraestructures i, a partir d'aquest, amb un pla d'inversions que serà a 10 anys,
perquè considerem que és molt el que falta. No hi ha una densitat territorial equitativa. La integració de
les cultures passa per la llengua, però també per sentir-se orgullós de la història, la tradició i el patrimoni
d'allà on ets. Això s'ha de fer a prop de la gent, a nivell territorial, a les escoles...
I.A. L'Ajuntament de Barcelona ja ha dit que vol reduir la seva aportació al MNAC i el Liceu, a més de
reclamar de fa anys inversió de la Generalitat en biblioteques. Això dificultarà el reequilibri?
C.M. No necessàriament. Però la prioritat és el reequilibri. Haurem d'entrar també en un terreny de
consens amb l'Ajuntament, i també a nivell d'Estat...
I.A. ¿Per reclamar-li més inversió cultural a Catalunya?
C.M. Esclar. El que passa és que de moment ens trobem amb el pressupost congelat i les Corts
dissoltes. O sigui, que ho tenim clar!
I.A. Ara que parlem de Barcelona, ¿la Generalitat s'implicarà en el nou equipament del Born?
C.M. Ara mateix no l'hi puc dir. La setmana que ve em trobo amb el regidor de Cultura de Barcelona,
Ferran Mascarell, i posarem aquest tema i tota la resta sobre la taula i estudiarem conjuntament què
fem.
I.A. La Diputació de Barcelona ha fet moltes suplències culturals. Quines assumirà a partir d'ara la
conselleria? L'Institut del Teatre?
C.M. Ja en parlarem.
I.A. Hi ha també la xarxa de biblioteques...
C.M. Amb la Diputació haurem de parlar de què es pot assumir i d'on surten els diners, tenint en compte
que nosaltres tenim un pressupost prorrogat i el mandat del president Maragall de fer un estalvi de la
despesa corrent per disposar de capacitat inversora. Tots plegats haurem de ser raonables. El més
important és que a partir d'ara hi haurà una relació de bona química tant amb l'Ajuntament de Barcelona
com amb la Diputació, tot i que cadascú escombrarà cap a casa.
I.A. La conselleria s'ha reduït per la pèrdua de Política Territorial i Esports. Els propers canvis seran en
els ens autònoms, dels quals n'hi ha molts?
C.M. Sí, però no puc avançar grans coses. Hem d'estudiar cas per cas. Dins el departament, sí que
passarem les biblioteques a Promoció Cultural, una direcció general al capdavant de la qual hi ha
Assumpta Bailac, que coneix bé el tema.
I.A. Aquest govern acabarà el MNAC?
C.M. El primer encàrrec que va rebre de part meva el director general del Patrimoni, Francesc Tarrats,
després d'un quart d'hora de trobada, va ser que em preparés un dossier per d'aquí a 15 dies sobre el
MNAC.
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I.A. Acabem amb els arxius i amb els eterns problemes pendents del patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó (ACA) i dels 'papers de Salamanca'.
C.M. Crec sincerament que, a poques setmanes d'entrar en una campanya electoral, no és el millor
moment per plantejar aquests dos temes. I no ho dic per defugir-los.

LES FRASES

• La sortida de Política Lingüística del meu departament és encertada perquè a Catalunya s'ha
identificat massa llengua amb cultura. Naturalment, la llengua és cultura, però la cultura és
més que la llengua"

• Encara no sabem l'estat real de la situació econòmica de la conselleria. No serà bona, però jo
no seria catastrofista"

• La cultura catalana no té el prestigi que es mereix. Hauria de posar el nostre país dins un
context mundial, i aquesta no és la situació"

• Tan aviat com pugui nomenaré un comissionat de consens perquè tiri endavant el Consell de
la Cultura i les Arts, que crearem per llei dins el 2005"

• El diàleg i el consens seran una constant del meu mandat"

• La creació s'ha d'impulsar vingui d'on vingui, cosa que no s'ha fet. Per cert, demà [avui] em
trobo amb Boadella a Sevilla en l'estrena del seu espectacle"
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