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El Mercat de les Flors s’en-
fronta a l’enèsima retalla-
da pressupostària amb
una programació que de-
dica a la utopia. Abans
que les poblacions del
Nord d’Àfrica sortissin a
dormir a les places dema-
nant canvis polítics, el di-
rector del Mercat, Fran-
cesc Casadesús, ja havia
traçat una línia que comp-
tés amb coreògrafs emer-
gents de països com ara
els àrabs, de l’Àfrica subsa-
hariana i també d’Austrà-
lia. Tot i així, la programa-

ció 2011-12 al Mercat tin-
drà un 70% de presència
d’autoria catalana i esta-
tal. El repte és mantenir
l’equilibri entre ser apara-
dor de creació local i atrau-
re els coreògrafs que dic-

ten la referència interna-
cional i aconseguir que el
públic no abandoni cap
tipus de muntatges.

Casadesús celebra que,
abans de les funcions del
Grec, el Mercat hagi su-

mat 5.774 espectadors,
tenint en compte que ha
estat d’obres la Sala Maria
Aurèlia Capmany, fins al
gener. Hi ha un 20% d’abo-
nats del Mercat, que és fi-
del a la programació. L’al-
tra 80% és molt volàtil,
diferent, nou.

Si el Mercat ha tingut
funcions d’Akram Khan,
Hofesh Schecter, Sidi Lar-
bi Cherkaoui, Sol Picó o
Aracaladanza és perquè és
coproductor. Hi va confiar
abans que fos referència
mundial. El Mercat de les
Flors preveu fer les últi-
mes intervencions en l’ai-
re condicionat a l’agost.
Però no es tancarà per
obres. De fet, acollirà el
Circ d’Hivern per Nadal,
ja que a l’Ateneu Popular
sí que fan reformes. ■

El Mercat lloa la utopia
Es faran cicles
de dansa àrabs,
subsahariana
i australiana
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La coreografia ‘Vertical road’, d’Akram Khan, que es va
veure el març al Mercat de les Flors ■ RICHARD HAUGHTON

“Un retrocés en les garan-
ties de gestió neutral de
la cultura.” Amb aquesta
rotunditat, per no rebai-
xar ni un grau l’estat
d’alerta, per no dir d’incre-
dulitat, en el sector, el
Consell Nacional de la Cul-
tura i les Arts (Conca) ha
redactat l’informe precep-
tiu sobre l’avantprojecte
de llei de simplificació,
d’agilitat i reestructuració
administrativa i de pro-
moció de l’activitat econò-
mica, coneguda com la llei
òmnibus, que ahir va lliu-
rar al Departament de
Cultura. Paradoxalment,
el Conca, un dels grans
perjudicats si prospera la
reforma, ha fet aquest in-
forme perquè la llei l’obliga
a fer-lo. I, de fet, podria ser
l’últim que l’organisme
emet sobre un avantpro-
jecte de llei que afecta te-
mes de política cultural.

Des que es va fer públic,
el Conca s’ha posicionat
radicalment en contra del
text de l’avantprojecte
–en aquelles matèries que

afecten la cultura– i ara,
en l’informe preceptiu, ar-
gumenta punt per punt
per què creu que serà tan
perjudicial per a la salut
del sector, més enllà de la
seva intenció de voler ra-
cionalitzar i contenir la
despesa pública. Una in-

tenció, això sí, que el Con-
ca avala, “però no a canvi
de destruir el nostre mo-
del de gestió de la cultura i,
a més, sense un diàleg pre-
vi amb els actors impli-
cats”, exclama el presi-
dent de l’organisme, Fran-
cesc Guardans. “Existei-

xen altres alternatives
que permetrien aconse-
guir les aspiracions de
racionalització adminis-
trativa i estalvi o conten-
ció en la despesa, sense
necessitat d’incórrer
en una modificació preci-
pitada de la filosofia del

model de gestió cultural.”
Tot lliurant-se a l’espe-

rit de l’Estatut de Catalu-
nya, el Conca recorda que
la gestió de la cultura a Ca-
talunya s’ha caracteritzat
per “la implantació d’uns
ens que la preservaven de
les tensions partidistes de
la política i que s’havien
creat per aconseguir més
agilitat administrativa i
millorar la interlocució
amb els sectors de la cultu-
ra”. A parer del Conca,
l’avantprojecte preveu
una “centralització de la
gestió en el Departament
de Cultura que no garan-
teix l’eficàcia ni els meca-
nismes de mediació”.

De la pèrdua de perso-

nalitat jurídica del Conca i
de la Institució de les Lle-
tres Catalanes (ILC) –i és
que les seves competèn-
cies es traspassarien a
l’Institut Català de les In-
dústries Culturals, rebate-
jat com a Institut Català
de la Creació i de les Em-
preses Culturals–, l’infor-
me alerta que “no queda
prevista l’atenció als pro-
jectes de formació, recer-
ca i creació, previs a la pro-
ducció o exhibició, que
fins ara són objecte de
les polítiques de suport
del Conca i de la ILC”.

Tampoc salva la creació
de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural, ja que
suposarà la pèrdua de per-
sonalitat jurídica pròpia
de vuit equipaments: el
Museu d’Arqueologia de
Catalunya, el Museu Na-
cional Arqueològic de Tar-
ragona, el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, el Museu d’His-
tòria de Catalunya, el Mu-
seu d’Art de Girona, el
Centre de Restauració de
Béns Mobles, la Biblioteca
de Catalunya i l’Arxiu Na-
cional de Catalunya. ■

El Conca treu les ungles
M. Palau
BARCELONA

L’informe preceptiu de l’organisme sobre la llei òmnibus alerta que la reforma
significarà “un retrocés en les garanties de gestió neutral de la cultura”

Francesc Guardans, molt preocupat per la reforma que preveu la llei òmnibus ■ J. LOSADA

“La reforma
preveu una
centralització
de la gestió en
el Departament
de Cultura”


