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LA UNIÓ 
D’ACTORS 
PREMIA LA PAH 
D’ADA COLAU
Barcelona q En una gala d’alt to 
reivindicatiu i de protesta, a la qual 
no va assistir el ministre de Cultura, 
José Ignacio Wert, la Unió d’Actors i 
Actrius de Madrid va entregar 
dimarts a la nit els seus premis 
anuals, en què a més de reconèixer 
Grupo 7, (tres guardons en cine), 
Gran Hotel (dos en televisió) i Follies 
(dos en teatre), va atorgar la Menció 
d’Honor Dones en Unió a la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH). La seva portaveu, 
Ada Colau, va rebre el premi de 
mans de l’actriu Pilar Bardem (totes 
dues a la foto), que va qualificar 
d’«intolerable» que el Govern 
segueixi «asfixiant tota la 
ciutadania».

Un Arts Santa 
Mònica per a 
professionals
3Mascarell converteix l’espai en 
un punt de trobada del sector 

NATÀLIA FARRÉ
 BARCELONA

E
l conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, fa temps 
que afirma que un dels 
grans actius de Catalunya 

és la seva creativitat i que ens hi hem 
d’aferrar per dinamitzar el sector 
cultural del país i també, per què no, 
l’economia. Ho va deixar clar quan, 
a l’inici de la nova legislatura, va cre-
ar una direcció general per unir cre-
ació i empresa –la Direcció General 
de Creació i Empreses Culturals–. I 
ho va reafirmar en la seva última 

compareixença al Parlament al fe-
brer: «La cultura té un impacte en 
l’economia catalana d’uns 17.000 
milions; solament el turisme i l’ali-
mentació superen aquesta xifra». I 
d’aquí, d’aquesta idea d’aprofitar el 
talent per reactivar un sector cultu-
ral molt afectat per la crisi, surt el 
nou projecte, el cinquè des del 1984, 
de l’Arts Santa Mònica.  
 Definir la nova etapa –en marxa 
a partir de l’octubre amb un pressu-
post de 2,2 milions d’euros– no és fà-
cil, però l’objectiu és convertir l’an-
tic convent de la Rambla en «el centre 

cinquena etapa del centre de la raMbla 

Santa Mònica deixarà de ser un es-
pai expositiu centrat en les arts vi-
suals –fa temps que va perdre les se-
ves altres potes: pensament, ciència i 
comunicació–i adreçat al públic per 
convertir-se en un espai de múltiples 
formats i disciplines focalitzat en el 
sector. 
 Per a això, el centre apostarà per 

acollir tots els àmbits de la creació 
–fins i tot aquells que com l’arquitec-
tura, el disseny i la moda han estat 
tradicionalment fora del paraigua de 
la conselleria–, i per organitzar acti-
vitats que ajudin a la formació, creïn 
relacions, i facilitin l’assessoria, l’in-
tercanvi, i el debat. 

BIBIANA BALLBÉ, EN EL PROJECTE / Defi-
nir més el futur és difícil, perquè en-
cara no hi ha un programa en ferm. 
Encara que hi seguiran havent expo-
sicions d’arts visuals, de moment no 
se sap quines. I es potenciarà la co-
municació. En aquest apartat es re-
activarà un conveni firmat el 2009 
amb la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals que preveia pro-
duir des del plató que hi ha al centre. 
Per a això la periodista Bibiana 
Ballbé indagarà en nous formats que 
expliquin la cultura de forma inno-
vadora. 
 A partir d’aquí, la resta és polè-
mica, com tot el que envolta el cen-
tre des que l’anterior conseller, Joan 
Manuel Tresserras, en va anunciar 
el tancament com a centre exposi-
tiu d’art emergent. Ho és el nomena-
ment sense concurs de la historiado-
ra de l’art Conxita Oliver com a di-
rectora, i l’elecció, també des de la 
conselleria, dels membres del Con-
sell Assessor que haurà d’ajudar en 
la programació (Franc Aleu, Pau Al-
sina, Teresa Camps, Alfons Cornella, 
Miquel Espinet, Jaime de Laiguana. 
Didac Lee, Àngels Ribé, Toni Segarra 
i Benedetta Tagliabue). H

de la creativitat», segons Mascarell. 
Però no solament això, sinó que el 
nou espai també haurà de posar l’ac-
cent a «connectar aquesta creativi-
tat amb tota la cadena de valor»: cre-
adors, equipaments, mercats, em-
preses i públic. I aquest també potser 
hauria de ser un sobretot. De manera 
que en la seva pròxima etapa, l’Arts 

33 Façana principal de l’Arts Santa Mònica, a la Rambla.
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