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TEXT LEGAL
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva

tots els drets sobre el contingut del diari
ARA, els suplements i qualsevol producte de
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquesta mateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

La capacitat de
l’home per a la justícia fa
la democràcia possible,
però la inclinació de
l’home cap a la injustícia
fa la democràcia
necessària

Reinhold Niebuhr

LA CITA

La dimensió social de la cultura

El lliurament dels Premis
Nacionals de Cultura és
un acte de retrobament
entre la cultura i el país.
Ens hauria d’ajudar a

prendre consciència de la importàn-
cia decisiva de la cultura en la nostra
vida col·lectiva. S’hi han reconegut
enguany nou personalitats i una en-
titat rellevants que ens dignifiquen
amb la seva trajectòria. En una eta-
padetensions,d’inquietudsid’incer-
teses, la cultura confereix consistèn-
cia a la nostra realitat social i esdevé
el fonament indispensable per poder
afrontar amb criteri i encert els rep-
tes complexos del present. La cultu-
raidentificaicohesionaunacomuni-
tat humana, però, a més, és un terri-
tori propici perquè s’hi eixamplin el
coneixement i la creativitat. És en la
cultura que es basa la nostra capaci-
tat d’interpretar la realitat, d’analit-
zar-la críticament, de crear bellesa i
de gaudir-ne. És des de la cultura que
ens projectem al món. Hi som reco-
neguts a través dels nostres artistes,
escriptors i pensadors, dels nostres
compositors, del nostre patrimoni,
de les nostres formes de cultura po-
pular. Les arts visuals, les obres lite-
ràries, les arts escèniques, la música,
lescollesdecastellers,geganters,sar-
danistes... són una manera ben au-
tènticairepresentativad’explicarqui
som i d’on venim. Catalunya ha fet de
la cultura el seu principal eix verte-
brador, el camí més fecund per cons-
truir-se.Inoemrefereixopastansols
a una idea abstracta i teòrica sinó so-
bretot a una presència quotidiana de
la cultura que dóna gruix i sentit a la
nostra experiència personal. En un
període de crisi, la cultura no és tan
sols l’últim refugi, sinó la porta que
cal obrir, l’escala que cal pujar per fer
possibleunasocietatqueparticipiac-
tivamentd’unmónentransformació.
Si aquest és el model que haurien de
seguir els països més avançats, en el
cas de Catalunya constitueix, a més,
un indispensable exercici de cohe-

rència amb una aposta que ens ha ca-
racteritzat, que ens defineix i ens
prestigia.

La cultura ha d’estar situada en la
centralitatpolítica,perònohadeque-
darcondicionadaperlapolíticaparti-
dista. Ara bé, massa sovint, de la cul-
tura se’n parla en el debat polític amb
esperitdeconfrontacióiprestantmés
atenció a l’anècdota o a la polèmica
que a les qüestions de fons, com ara
el pes manifestament insuficient que
té la cultura en els pressupostos de la
Generalitat, situada notòriament a la
cua de tots els departaments, tot i
tractar-se d’una competència exclu-
siva; la xarxa d’equipaments cultu-
rals nacionals i territorials i les siner-
gies que convé fomentar-hi; el tracta-
ment dels ensenyaments artístics en
el conjunt del sistema educatiu; l’im-
puls de les indústries culturals (au-
diovisual, llibre...), tan estratègiques
en el conjunt del nostre teixit econò-
mic, i la incorporació reeixida en el
nou paradigma digital; la projecció
internacional de la nostra creativitat
i la nostra producció cultural; etc.
Darrerament s’han encès senyals
d’alarma successius dins el sector

cultural derivats de l’impacte gravís-
sim que hi ha tingut un increment
dràstic de l’IVA en àmbits com el ci-
nema o el teatre, i de la reducció de les
aportacions públiques a infraestruc-
tures culturals, que n’han posat en
perill la viabilitat, una circumstància
que ha esdevingut encara més dra-
màtica per una successió de canvis en
la direcció d’equipaments estratègics
que n’han incrementat la vulnerabi-
litat a la crisi per la manca de liderat-
ges idonis. Convé assenyalar que
s’haurien d’establir mecanismes que
garanteixin que els responsables dels
equipaments culturals siguin profes-
sionals acreditats per una experièn-
cia contrastada i seleccionats per
procediments objectius i amb el vis-
tiplau d’organismes independents.
Escau recordar que el CoNCA, més
enllà del debat que es va generar so-
bre la seva intervenció en la gestió
dels ajuts a creadors i artistes, ha de
complir una funció d’observatori de
la cultura, d’anàlisi del funcionament
de les institucions culturals, de pro-
posta de models de futur per al siste-
ma cultural, i també hauria de dicta-
minar sobre projectes legislatius en
matèria cultural i sobre la designació
de responsables dels principals equi-
paments culturals públics.

En un context en què el nostre pa-
ís expressa serenament i amb ferme-
sa la seva voluntat de decidir quin és
elseuhoritzónacional,esfadeltotne-
cessari que comencem a avançar, en
el que depengui de nosaltres, assu-
mintjadesd’ara,ambunadetermina-
ció inequívoca, els principis d’hones-
tedat i d’excel·lència que han d’inspi-
rar i caracteritzar la Catalunya de de-
mà.Nomésdesd’aquestsvalorstroba
la plenitud del seu sentit plantejar-se
un pas endavant. Parlo d’un país que
fadelconeixement,deltalentidel’es-
forç les premisses de la seva acció.
Parlo d’un país que sap que la rique-
sa i el benestar a què aspira només
s’assoliran si fem de la cultura el punt
de partença des d’on anar més lluny.

CARLES DUARTE

PRESIDENT DEL CONCA

Massa sovint, la política
debat sobre cultura

prestant més atenció a
l’anècdota o a la polèmica
que a les qüestions de fons

”
“A Europa puja

el vot contestatari
(LE MONDE)

La irrupció del partit antieuro a Ale-
manya,lapotènciadel’extremadreta
a Àustria, la pressió dels euròfobs de
Nigel Farage sobre els conservadors
britànics,eldesastreelectoraldelpar-
titalpoderalesmunicipalsportugue-
ses a causa de l’austeritat, constituei-
xenunpreàmbula la campanya de les
eleccions europees del 2014, que po-
den estar marcades pels grups hostils
a l’ortodòxia de Brussel·les.

Als tradicionals vots antiimmigra-
ció i anti-Brussel·les, que han ali-
mentat les onades euroescèptiques
en les eleccions anteriors, s’hi afegeix
el vot anti-Merkel i anti-troica, que
prospera a partir de la crisi de l’euro
i de les polítiques d’austeritat. [...] “El

Els grans debats de l’actualitat
en mitjans d’aquí i del món

projecte europeu afronta un perill
molt gran”, reconeix Anni Podima-
ta, vicepresident del Parlament Eu-
ropeuelegitpelPartitSocialistaGrec
(Pasok). [...] I afegeix: “Quan els caps
degovernsurtendelescimeresexpli-
cant que han garantit l’interès dels
seus països, condueixen a la situació
actual”. [...] “Hi haurà entre un quart
i un terç dels diputats que votaran no
a tot, però això no impedirà al Parla-
mentfuncionar.L’acordentreelPar-
titPopularEuropeuielssocialdemò-
cratesseràencaramésnecessari”,diu
André Lamassoure, diputat del PPE.

[2 d’octubre]
ALAIN SALLES

PERIODISTA

Una troica social?
(EU OBSERVER)

Imagineu-vos l’escena: els membres
de la troica van a un estat membre i
són rebuts amb entusiasme. [...] És
una troica que treballa amb paràme-

tres socials més amplis, no només
amb un marc fiscal d’austeritat, re-
tallades de pressupost i acomiada-
ments. Doncs bé, la presentació feta
per Laszlo Andor, comissari d’As-
sumptes Socials, el dimecres 2 d’oc-
tubrevaobrirunaescletxad’esperan-
ça en aquest sentit. [...]

Una troica social, formada per la
Comissió, el Parlament Europeu i el
Banc Europeu d’Inversions –per
exemple–, podria oferir directrius
i recursos per a la inversió; podria
oferir una guia sobre com crear, i no
retallar, ocupació sostenible i feines
que assegurin una protecció social
i una via de sortida de la pobresa. [...]
No ho oblidem: la dimensió social és
probablement la prioritària en les
mentalitats dels ciutadans de la UE,
uns ciutadans que estan cridats a les
urnes l’any que ve.

[3 d’octubre]
KLAUS HEEGER

SECRETARI GENERAL, CONFEDERACIÓ
EUROPEA DE SINDICATS INDEPENDENTS

DIÀLEG


