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Hi ha un cert desencís. Bo-
na part dels 10.000 crea-
dors, amb major o menor
nòmina, han anat quedant-
se pel camí tortuós per on
ha transitat el projecte del
Consell de les Arts. Fins al
punt que molts coneixen
l’aprovació aquesta set-
mana del Consell, però
desconeixen quines seran
les seves funcions i quin
pressupost destinarà Cul-
tura a aquest nou ens. Hi
ha la sensació que el Con-
sell beneficiarà només
mans amigues. Per evitar-
ho, la llista tancada d’onze
membres que ha de pre-
sentar el president del go-
vern al Parlament ha de
vincular totes les discipli-
nes i corrents artístics. No
caldrà una majoria de dos
terços, com exigia CiU,
per aprovar aquesta llista.
Mentre que per l’oposició
això és una demostració
del partidisme d’aquest
ens, pel conseller de cultu-
ra, Joan Manuel Tresser-
ras, és el resultat de la poli-
tització en l’anterior Con-
sell d’aquestes caracterís-
tiques (la Corporació Ca-
talana dels Mitjans Audio-
visuals). Una àmplia ma-
joria suposa el consens pe-
rò també és una jugada per
al veto. Tresserras insistia
en la presentació del pro-
jecte de llei, dimecres, que
la llei no era cap garantia
de l’èxit, que depenia del
comportament polític, «el

que permetrà veure si ser-
veix o no». Tresserras en-
cara donava un avís al go-
vern: cal augmentar el
pressupost de Cultura.

Bricall, mig oblidat
L’Informe Bricall és més
valent que la llei actual. El
comissionat, que va rebre
l’encàrrec de Caterina
Mieras perquè fes un pri-
mer esborrany, advertia
que l’equip havia de ga-
rantir independència polí-
tica i també de l’endogà-

mia del sector. Bricall pro-
posava que fos aquest or-
ganisme el que donés sub-
vencions a través del Fons
de Promoció Cultural i que
redactés un informe sobre
la cultura anual. Aquestes
funcions es mantenen en la
llei però s’ha obviat el pla
plurianual que fixi la polí-
tica cultural del govern i
també la possibilitat del
Consell d’aconseguir in-
dependència financera a
partir de donacions de par-
ticulars, i fundacions.

Del cel al recel pel Consell de les Arts
Cinc anys de negociacions polítiques han frustrat la il·lusió dels creadors i provoquen desconfiança al sector

● Es volia el cel i molts creadors d’avui
ho vinculen amb el recel. Des que l’any
2003 bona part de les associacions d’artis-
tes de totes les disciplines es van unir per
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ció perquè els Dragon Khan polítics no di-
lapidessin el projecte. Des de dimecres ja
hi ha llei per regular el Consell que estarà
format per onze membres (tres d’ells amb
dedicació exclusiva). Pel conseller, cedir

part de les seves funcions suposa una
oportunitat per trobar un diàleg més àgil
amb el sector. La plataforma pel Consell
també celebra l’acord, tot i que espera que
s’augmenti pressupost i competències.

exigir la creació d’un consell de les arts
(es va arribar a dir que calia eliminar el
Departament de Cultura i que fos aquest
òrgan independent el que vertebrés els
nous talents) ha calgut molta determina-

Canviarà alguna cosa , ara?

● Avançant-se a la creació de la Plataforma per al
Consell de les Arts, per la diada de Sant Jordi del
2003, un grup d’intel·lectuals va firmar un primer
manifest contundent, avui oblidat: Manuel Borja-
Villel, Xavier Bru de Sala, Baltasar Porcel, Hèctor
Bofill, Lluís Cabrera, Julià de Jodar, Fèlix Riera,
Xavier Antich i 30 firmes emplaçaven les adminis-
tracions a prendre posicions sobre: «Potenciar la
creació [...] de la marginalitat a la centralitat»; «la
política cultural espanyola no és model a seguir ni a
competir»; «els pressupostos s’han de multiplicar
per cinc i arribar als 600 milions d’euros»; «Cal po-
sar en primer pla la qualitat», s’hi deia.

27 d’octubre de 2003
� Acabada de constituir

la Plataforma, PSC,
ERC, ICV i CiU
incorporen al
programa electoral el
Consell de les Arts

28 de maig de 2004
� Cultura respectarà la

llibertat del Consell,
diu Mieras

20 de desembre de 2004
� Els creadors

pretenen superar el
dirigisme polític

21 de març de 2005
� Bricall planteja un

consell independent
de partits i del sector

11 d’octubre de 2005
� Artistes Visuals vol

que el Consell
absorbeixi l’ens de
difusió cultural

27 de març de 2006
� El consell

«codecidirà» les
línies de Cultura

31 de maig del 2006
� Mascarell porta al

govern el projecte
del consell, tot i
saber que no hi ha
temps per aprovar-lo

3 de juliol de 2006
� Cultura i Plataforma

pacten el text del
Consell de les Arts

22 de novembre de 2006
� La Plataforma vol

que el Consell també
assumeixi les
funcions de l’Institut
Ramon Llull

19 de desembre de 2006
� Tresserras torna el

projecte de llei de
Mascarell al govern

4 de juliol de 2007
� La Plataforma

rebutja
professionalitzar el
Consell de les Arts

Novembre del 2007
� Un any d’incertesa

per a les companyies
de dansa, a l’espera
del Consell

19 de febrer de 2008
� La Plataforma

protesta pel baix
pressupost que s’hi
vol assignar

7 de maig de 2008
� S’aprova el Consell

de les Arts

TONI SALA
ESCRIPTOR

«No entenc com
funcionarà ni quines
competències tindrà
perquè pràcticament

no s’ha donat
informació, en tot

cas no crec que variï
gaire res»

SANTI ARISA
MÚSIC

«No sé si serà una
cosa d’elits discutint
sobre grans idees. Hi
tinc il·lusió, però tot

dependrà del
tarannà professional,
no pas polític, dels
qui en formin part»

CARLOS DURAN
ASSOCIACIÓ ART BARCELONA

«Es podran plantejar
polítiques culturals a

llarg termini. Es
podrà programar

amb perspectiva de
futur, no afectarà

que el mandat d’un
polític s’acabi»

JOAN LLUÍS BOZZO
DIRECTOR DE TEATRE

«S’ha anat
descafeïnant pel

temps que ha durat
el procés. No s’ha

aconseguit
desvincular de la
política. No sóc

massa optimista»

VENTURA PONS
DIRECTOR DE CINEMA

«No en tinc una
opinió formada. Fa
massa temps que
se’n parla i no sé
com ha quedat

definitivament. La
creació sempre la
faran els creadors»

LA PREGUNTA

CRONOLOGIA

Qui recorda Sant Jordi?


