
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 09/02/2005

Secció: Diàleg                 Pàg: 21

EL CAU DE LA GUINEU 

Cultura i societat, indústria i política

Vinyet Panyella

La III Trobada de Creadors que ha tingut lloc a Barcelona organitzada per la SGAE ha posat de manifest
una vegada més les característiques que tenallen el medi cultural i els diversos grups que hi actuen:
creadors, industrials i polítics. El debat ha transcorregut sobre els reptes dels creadors en un medi que
es troba repartit entre les polítiques culturals de les administracions i la indústria pura i dura, per més
cultural que se'n digui.
Vist des del medi creatiu, poques professions es troben tan doblement i decisivament condicionades.
Des del sector polític, perquè la cultura en tant que bé públic és objecte de polítiques específiques, és
assumida com una despesa de l'administració i forma part d'unes determinades formes de govern; tot
això, des del pla teòric i amb pràctiques diverses. Des del sector industrial, perquè en tant que bé de
consum és objecte de les lleis de l'oferta, la demanda i el guany de beneficis. Entre la cultura
subvencionada i la del consum industrial existeix una clivella que situa els creadors en un context de
reptes que a hores d'ara ja no són nous ni fàcils de superar. Un dels més notables, per exemple, el de la
plena professionalització.
L'aposta pel diàleg a tres bandes que la trobada de la SGAE ha posat en escena no hauria de caure en
el buit de les declaracions de bones intencions, perquè problemes com la llei de propietat intel·lectual,
l'estatut d'excepció per al sector cultural, el tractament fiscal de les professions i productes, l'adaptació
de l'IRPF i la reducció de l'IVA són temes que fa temps que es troben a les agendes d'industrials i
polítics de l'Estat espanyol, mentre que en altres països de la Unió Europea han estat resolts, si més no
en part. L'altre gran tema de fons ha estat -és- el de la consideració social del creador. La pèrdua de
prestigi i de centralitat de la cultura és una evidència en la nostra societat del segle XXI. Parlant-ne, fa
uns dies que un escriptor il·lustrava el símptoma: la manca de presència i la indiferència dels polítics,
absents de la vida cultural. O, tornant a la SGAE, les absències dels uns i les aparicions fugaces dels
altres. Però, si no es reconeix la importància de la creació cultural, mal es resoldrà la seva
excepcionalitat.
A hores d'ara s'ha d'avançar més enllà del diàleg i del retorn cíclic a temes que, en no estar resolts, ens
situen al furgó de cua de les polítiques culturals més avançades. Tan necessària és la recuperació de la
centralitat social -el reconeixement del creador com a element estratègic de la societat, com diu una de
les propostes- com superar les deficiències i les dificultats de la professionalització. Una solució
satisfactòria per als temes fiscals, la millora qualitativa dels ensenyaments artístics, polítiques de
promoció, difusió i cooperació, i la superació dels dèficits endèmics d'infraestructures són solucions no
excessivament difícils ni utòpiques per situar la creació cultural en un context nou i més favorable.
Comptat i debatut, per al sector públic tot és qüestió de prioritats. Però cal que no s'oblidi que el progrés
del sector cultural incrementa amb escreix el capital cultural d'un país.
Vinyet Panyella. Escriptora
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