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Mieras ofereix una nova gestió i CiU li retreu espanyolització

Ignasi Aragay

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, va fer balanç ahir al Parlament del seu primer any amb
un discurs centrat a explicar el canvi de model de gestió. Al davant tenia l'oposició de CiU, que
l'acusava d'"espanyolització".

Mieras va presentar-se amb els trumfos de l'obertura definitiva del Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC), l'acord per al retorn dels papers de Salamanca i l'èxit de la participació de la cultura catalana
en la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic), i va reiterar el compromís de consensuar i crear per llei
durant el 2005 el Consell de la Cultura i les Arts i l'Institut de la Creació Artística i el Pensament
Contemporani.
La consellera també va remarcar el treball en xarxa a tot el territori i, en aquest sentit, va fer èmfasi en
l'actualització dels equipaments bibliotecaris i l'extensió de les activitats de l'Any del Llibre a través de la
rellançada Institució de les Lletres Catalanes (ILC). A més, va informar d'una nova línia de treball amb
les comunitats autònomes: "L'Espanya plural només serà possible amb cooperació cultural". En aquest
sentit, va anunciar un acord firmat amb Madrid i acords en procés amb Aragó, País Basc i Balears. En el
terreny econòmic va fer constar el creixement pressupostari, va anunciar un pròxim pacte amb l'Estat
per al destí de l'1% cultural de les obres públiques i va indicar la intenció d'acordar una nova política
amb les caixes d'estalvis. D'altra banda, la setmana que ve la conselleria publicarà al DOGC
simultàniament la convocatòria de 47 línies d'ajuts destinats a tots els sectors de la creació.
Però l'oposició no estava per la feina d'entrar en els detalls de la gestió, sinó per qüestionar el
plantejament de la relació amb el ministeri i les Balears, a part de denunciar els posicionaments
lingüístics i identitaris de responsables del departament. Aquest va ser el plantejament de CiU que va
posar sobre la taula Carme Laura Gil, segons la qual són molts els indicis que apunten cap a una
"dilució de la identitat cultural catalana". Gil es va referir a les declaracions a l'AVUI de Ferran Bello en el
sentit que la cultura popular catalana no està en perill ni té dificultats de definició i va retreure-li que faci
"discursos en castellà com a representant del govern". També va rebre un altre alt càrrec present,
Xavier Marcé, director de l'Institut Català d'Indústries Culturals, per haver relativitzat la importància de
protegir el català en la política musical.
Però allí on la diputada de CiU va ser més dura va ser en l'entrada del ministeri al MNAC "perquè ens
donin uns diners que ja són nostres". "¿Estarà la conselleria al patronat del Prado? Estem parlant d'una
relació bilateral?". CiU entén que no s'ha de donar veu a l'Estat en la definició dels equipaments
nacionals i, per tant, també està contra la invitació perquè entri al Teatre Nacional de Catalunya o al
Macba. "Fins i tot quan Bono va dir que cediria el Castell de Montjuïc i va demanar que hi seguís onejant
sempre la bandera espanyola, el nostre govern va dir que sí, que mirarien que hi cabessin totes", va
ironitzar Gil, que també va retreure a Mieras que sempre vagi rere la seva homòloga Carmen Calvo en
les inauguracions, sigui a Guadalajara o al MNAC.
Mieras entén l'entrada del ministeri en determinades institucions com "el reconeixement d'una
singularitat a nivell estatal" i recorda que els governs de CiU van trobar bé la presència de l'Estat al
Liceu. Pel PSC-CpC, el diputat Francesc X. Boya va acusar CiU de buscar "sempre l'essència de què és
cultura catalana i què no". Segons Boya, el que cal és "sumar i no excloure".
De les files dels socis de govern, més enllà d'un suport general a la gestió del departament, tant Maria
Mercè Roca (ERC) com Dolors Camats (ICV-EUiA) van demanar l'obertura a tots els territoris i governs
del Ramon Llull -el director de l'Institut, Xavier Folch, era ahir l'únic alt càrrec de l'equip de Mieras
absent-, així com més diàleg per afrontar la creació del Consell de la Cultura i les Arts. Roca, a més, va
instar a fer un "pla transversal intern de la conselleria d'excepció cultural a favor del català".
Per part del PP, Eva Garcia va felicitar Mieras per portar autors en castellà a Guadalajara i per fer entrar
el ministeri al MNAC, i es va interessar per les subvencions a les cases regionals. "Entenem que hi ha
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cultura tradicional catalana i cultura tradicional que es fa a Catalunya i la política del departament és
atendre les dues", va respondre Mieras. Sobre el Llull, Garcia va atribuir-ne la ruptura a una "actitud
prepotent" i a "consignes" rebudes per Mieras, segons la qual, en canvi, el problema va ser la poca
voluntat del Govern Balear d'apostar fort per Guadalajara. "La prova n'és que després no hi van anar i
que hem rebut la notificació que no pensa complir amb la responsabilitat pressupostària", va concretar.

La consellera Caterina Mieras ahir als passadissos del Parlament
abans d’entrar a la comissió de cultura.
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