
avant la possible compra per
l’Ajuntament de Girona del
fons d’art del portbouenc Ra-
fael Santos Torroella per

prop de quatre milions d’euros –una xifra
que sona gairebé provocativa en aquests
temps de penúries– voldríem apuntar
unes reflexions, en tant que components
de diversos sectors de l’àmbit artístic giro-
ní, per si són d’utilitat tant per als qui han
de prendre la decisió com per al conjunt
de la ciutadania. 

1) r. Santos va ser un crític important
de la modernitat artística, un estudiós re-
llevant de l’obra de Dalí, un impulsor d’i-
niciatives culturals que tingué vincula-
cions amb el museu de l’Empordà. En el
seu fons s’apleguen obres originals, algu-
nes de remarcables, si bé en general són
peces menors en les trajectòries dels seus
autors, amb predomini dels petits for-
mats –una de les perles de la col·lecció,
Diana (1922) de Picabia, no arriba a un
pam; cosa que limita el seu potencial. El
fons també conté dibuixos i pintures de
Santos i un valuós arxiu documental i d’i-
matges. Som partidaris que tot plegat resti
a Catalunya, però aquest repte caldria fer-
lo extensiu a les grans institucions del
país.

2) El que dóna unitat a un conjunt molt
desigual és la personalitat de Santos, van
ser els seus contactes i experiències les
bases principals en què s’assenta l’esmen-
tat fons, cosa que l’allunya del procedir
del col·leccionista que compra segons uns
determinats criteris de valor. més enllà
d’aquest factor biogràfic i de reflectir uns
vincles amb la societat del moment, no hi
ha pròpiament un element unificador de-
terminant. D’altra banda, les diferents ti-
pologies dels materials reclamen també
destinacions diferenciades. 

3) La política d’adquisicions d’un Ajun-
tament com el de Girona, de recursos li-
mitats, hauria de basar-se en l’ambició i la
racionalitat. Ara bé, no estem d’acord en
concentrar els recursos en una única op-

ció, per molt estel·lar que
aquesta sigui, si comporta hi-
potecar les necessitats, ja molt de-
sateses, del teixit artístic local i dels seus
diversos agents. Cal aspirar al màxim,
però sense que això suposi desballestar
aspectes peremptoris o elements bàsics
de les polítiques artístiques. Avui ni tan
sols és possible accedir d’una manera dig-
na a l’obra dels principals artistes que du-
rant els darrers cinquanta anys han treba-
llat a la ciutat i els seus entorns. 

4) Qualsevol proposta d’adquisició d’o-
bres hauria de partir d’uns criteris previs
clarament definits que s’adequessin a un
projecte artisticocultural específic per a la
ciutat. Ara com ara, aquest projecte no
existeix i, per tant, molt del que es fa resul-
ta d’una gran arbitrarietat, ja que no se se-
gueix cap directriu. De manera que pri-

mer hem de saber què
volem fer, com volem fer-

ho i cap on aspirem a anar. Cal
definir quins sentits han de tenir les
col·leccions públiques, quins discursos
han de vertebrar-les, com han d’interrela-
cionar-se, quins aspectes en volem desta-
car i quins mitjans hem de posar en joc
per assolir-los. 

5) Fa anys, l’ADAG va propiciar la in-
corporació d’obres de Miró, Tàpies, Gui-
novart i altres autors al fons d’art de la
ciutat. i, en tot aquest temps, no s’ha fet
res seriós i amb un mínim d’ambició per
posar en valor i projectar públicament
aquest i altres llegats. Semblantment, ob-
res fonamentals de la col·lecció Marsà
resten oblidades en naus municipals.
També cal lamentar la poca capacitat ne-
gociadora de l’Ajuntament per trobar una

solució al fons de la Fundació Espais, avui
tancats en un magatzem privat i fora de
l’abast de la gent.

6) Pensem que, a banda de la compra,
la qual podria incloure formes de coparte-
nariat per no llastar en excés els pressu-
postos municipals, hi ha altres opcions,
menys costoses, que cal considerar. Es pot
promoure la incorporació d’obres en di-
pòsit o bé establir uns convenis específics
perquè se cedeixin o es donin a la ciutat
unes determinades obres a canvi de l’as-
sumpció d’unes responsabilitats institu-
cionals, com ara la restauració, cataloga-
ció, difusió, estudi o digitalització dels
fons artístics i/o documentals. 

7) No som partidaris que els poders
públics participin en operacions de mer-
cadeig, sinó que creiem que cal oferir a les
persones interessades la seguretat que la
gestió pública i/o la propietat col·lectiva
dels seus fons és la que millor pot respon-
dre a les seves exigències i aspiracions i,
alhora, la més adient per a la conservació,
el coneixement i la irradiació social de les
obres. Ara bé, això cal evidenciar-ho amb
realitzacions concretes, amb la impulsió
d’estratègies coherents i programes actius
que superin negligències i improvisa-
cions. 

8) Si durant molt de temps, les políti-
ques artístiques han seguit una orientació
força erràtica, amb alguns encerts evi-
dents però també amb una desorientació
notable; ara ens toca alertar dels perills
d’una absència de direcció en la gestió
pública de l’art i de l’escassa –si no nul·la-
voluntat d’interlocució dels qui tenen la
responsabilitat d’escoltar i donar respos-
tes a les reclamacions del món artístic i
del conjunt de la ciutadania.

9) Cal que l’Ajuntament exposi la seva
planificació per resoldre els problemes
pendents que té l’àmbit de l’art a Girona.
més enllà de la represa de la programació
temporal de Bòlit, voldríem veure una lí-
nia estratègica clara i una concreció d’ob-
jectius a curt, mitjà i llarg termini. Hau-
ríem de saber què es manté i què s’aban-
dona dels projectes precedents; o en què
queden les aportacions del Pla estratègic
de cultura. Quina és, en definitiva, la pro-
posta de fons que fa l’Ajuntament amb re-
lació a l’art actual. De moment, volem evi-
denciar la nostra estupefacció davant la
invocació, per un costat, de la manca de
recursos i l’anunci, per l’altre, de despeses
milionàries per a la compra del fons San-
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Narcís Selles i Eudald Camps

La coL·Lecció SantoS
REPENSAR LES POLÍTIQUES ARTÍSTIQUES

Una quarantena d’artistes i personalitats, entre ells Enric Ansesa, Lluïsa
Faixedas, Glòria Bosch, Pere Noguera o Jordi Martorano, han donat
suport a aquest manifest sobre la política cultural a la ciutat de Girona

El Teatre Lliure inicia demà la
nova temporada amb una sessió
única de Recordant la Fedra, en la
qual la veterana actriu Núria Espert
encapçalarà un repartiment, diri-
git per Lluís Pasqual. Serà una
peça que rememorarà l'obra Una
altra Fedra, si us plau, que va es-
criure el colomenc Salvador Espriu
per a l'actriu als 70 i que es va es-
trenar el 24 de febrer de 1978 a Gi-
rona.

BARCELONA | EFE/DdG

Núria Espert recupera 
la Fedra d’Espriu

TEATRE

El cineasta banyolí Albert Serra,
guanyador del Lleopard d'Or en
l'últim Festival de Locarno, pre-
sentarà el seu nou film, Història de
la meva mort, al Centre Pompidou
de París, el pròxim dia 12. Setma-
nes després, el 23 d'octubre, arri-
barà als cines de França aquesta
producció hispanofrancesa en la
qual el director de Banyoles barreja
dues figures mítiques, Casanova i
Dràcula. 

PARÍS | EFE

Preestrena de Serra 
al Centre Pompidou

PARÍS

LA VINT-I-CINQUENA EDICIÓ
DEL FESTIVAL DE CINEMA va
arrencar ahir al vespre amb la
projecció del llargmetratge El sexo
de las madres. El certamen
continuarà demà amb la projecció de
les peces de ficció, i dissabte es
celebrarà la cloenda i el lliurament de
premis en un acte que també
inclourà un homenatge a Tomàs
Mallol, l’ànima del Museu del Cinema. 



Inauguració del
25è Festival de
Cinema de Girona 

MARC MARTÍ


