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Els artistes demanen una cultura sense ingerències polítiques 

• Uns 10.000 creadors recolzen un Consell de les Arts que depengui només del Parlament

ROSARIO FONTOVA

Una plataforma que agrupa els diversos camps de la creació artística de Catalunya va fer ahir públic un
document en què es demana la independència de la cultura respecte a la política, segons el model
britànic de l'Arts Council. Per a això, es demana que el Consell de les Arts que prepara l'actual Govern
tingui poders executius i que aquest nou organisme només depengui del Parlament. Segons la
proposta, l'actual Conselleria de Cultura quedaria reduïda a administrar competències en arxius,
arqueologia i patrimoni històric a excepció dels museus.

El document, titulat Acord del Castell de Sant Boi, es va redactar el juny passat i ha estat sotmès a
l'aprovació de les diverses entitats, unes 350, que reuneixen prop de 10.000 creadors. Entre les
associacions adherides hi figuren les d'artistes visuals, fotògrafs, crítics, galeristes d'Art Barcelona, el
FAD, així com la Federació de Professionals de les Arts Escèniques, Música i Cinema i la Federació
Unió de Músics de Catalunya. El document va ser presentat ahir a l'auditori del Macba per Francesc
Torres, Florenci Guntín i Hermann Bonnin a qui van acompanyar entre altres, Enric Majó, Frederic Amat,
Josep Maria Nunes, Àlex Rigola, Ricard Salvat, Jesús Garay, Santiago Lapeira, Jaume Escala i Sisa.

ONZE PUNTS
El text constata la necessitat d'impulsar un canvi radical en el model de gestió dels recursos públics i
considera esgotat el model Ministeri de Cultura, marcat pel clientelisme polític. L'alternativa es tradueix
en 11 punts que defineixen les característiques del Consell de les Arts, que hauria de "disposar de
plens poders", sense ingerències polítiques, que tingui estabilitat i coherència i pressupostos propis.
Hauria d'estar integrat per 14 professionals independents escollits pel Parlament, amb un director-
portaveu que serà nomenat pel president de la Generalitat. La seva composició estableix un equilibri
entre set àrees de la creació: arquitectura i disseny, arts escèniques, arts visuals, cine i audiovisual,
dansa, escriptura i llibre i música.

Hermann Bonnin va explicar que el document resumeix un any de treball i ha teixit una significativa
xarxa de complicitats. El document ha estat entregat al catedràtic d'economia i exrector de la UB, Josep
Maria Bricall, que està elaborant, per encàrrec de la Conselleria de Cultura, un document que serà
entregat als partits per donar cos de llei al Consell de les Arts i la Cultura el pròxim mes de juny.

Segons els impulsors de la plataforma, hi ha molt bona sintonia amb Bricall i coincidència, va dir
Francesc Torres, en què no hi hagi quotes polítiques en la composició del Consell.

El principal obstacle perquè la cultura es transfereixi a la societat, radica, va dir Torres, "en el
Parlament, quan es debati la llei, on segur que hi haurà algunes reticències. Allà ens ho juguem
tot", va manifestar.

"Hi ha una sospita dels polítics respecte als ciutadans que representen. Fins que això no s'acabi,
no hi haurà normalitat", va afegir. Per la seva part, Bonnin va voler deixar constància que amb el
tripartit "es van aplicant els compromisos promesos".
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D'esquerra a dreta, Francesc Torres, Florenci Guntín i Hermann Bonnin, ahir a l'auditori del Macba.
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