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Els creadors volen més Consell de les Arts i menys conselleria

Les associacions, que agrupen 10.000 artistes, proposen un model per despolititzar la cultura

Jordi Capdevila

Els creadors catalans, aplegats a la Plataforma per la Cultura, que reuneix 10.000 artistes i 356
empreses, proposen la creació d'un Consell de les Arts amb plens poders executius i total
autonomia política que suplanti la majoria de competències actuals de la conselleria de Cultura.
La proposta, coneguda ja per l'Acord del castell de Sant Boi, ha estat estudiada i consensuada per 25
associacions pertanyents a set camps creatius i va ser presentada ahir a l'auditori del Macba per
Florenci Guntín i els portaveus de la Plataforma, Hermann Bonnín i Francesc Torres, que han destacat
que la filosofia de la proposta s'inspira en el model Arts Council, que va néixer el 1945 a Anglaterra sota
el principi "de mantenir la cultura a distància dels polítics".

Amb aquesta filosofia, els creadors "volen un model radicalment nou", que "transfereixin les decisions
als experts professionals". A més, el model "ministeri de Cultura", amb què s'ha regit en 25 anys de
democràcia, "està es crisi", ja que ha "donat nombroses proves de desorientació, ingerència i utilització
partidista de la política cultural". I exigeix "la instauració d'un nou model que traslladi la gestió cultural a
la societat civil" des del respecte a la cultura i l'aprofundiment de la democràcia.

El document proposa onze punts que resumeixen la filosofia de la proposta: que el Consell de les Arts
tingui poders executius i plena autonomia, format per 14 experts professionals i escollits pel Parlament
de Catalunya i que es renovi cada quatre anys a mitjans de la legislatura. El Consell hauria de tenir,
diuen, competències exclusives sobre creació artística i el departament de Cultura es quedaria només
amb les competències sobre gestions no creatives (arxius, patrimoni, etcètera).

Florenci Guntín va assenyalar que el futur Consell ha de substituir la conselleria de Cultura "en quasi
tots els aspectes". Ara la proposta es traslladarà al comissionat pel Consell de les Arts, Josep Maria
Bricall, que ha de presentar el seu projecte per crear l'organisme al Parlament de Catalunya a principis
de gener. Els promotors creuen que la seva proposta està reflectida en el programa dels partits del
govern català i han notat "bones sensacions" en les reunions mantingudes fins ara amb Bricall. Bonnín
va ressaltar que l'obstacle més gran el poden trobar "al Parlament". "Els partits polítics són els únics que
ens preocupen". Però hi ha l'esperança que al juny s'aprovi "per àmplia majoria" la llei que ha de crear el
Consell de les Arts de Catalunya, reflectint, esperen, les seves propostes i desitjant que sigui una llei "de
molts anys de durada".

ELS ONZE PUNTS

1 El Consell de les Arts tindrà plens poders i autonomia.

2 Estarà format per persones expertes, professionals, representatives i independents escollides pel
Parlament a proposta dels interlocutors socials.

3 Estarà integrat per 14 persones, una de les quals serà nomenada director (interlocutor i portaveu) pel
president de la Generalitat

4 Set dels seus membres representaran els àmbits de creació: arquitectura i disseny, arts escèniques,
arts visuals, cinema i audiovisual, dansa, escriptura i llibre, i música.

5 Els altres set membres seran escollits pel Parlament de Catalunya. Els moviments socials i les
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organitzacions i entitats culturals podran presentar candidats.

6 El Consell es renovarà cada quatre anys i a mitja legislatura.

7 Es crearan set Consells Sectorials de caràcter assessor.

8 El Consell se sotmetrà a l'autoritat del Parlament de Catalunya.

9 El Consell tindrà competències exclusives sobre la creació artística i una part de la política cultural
gestionada ara per Cultura.

10 El departament de Cultura mantindrà les competències sobre arxius, patrimoni (tret dels museus
d'art), biblioteques, mitjans de comunicació, cultura popular i política lingüística.

11 La nova institució rebrà el nom de Consell de les Arts de Catalunya i es descarta el nom de Consell
de les Arts i la Cultura.

Francesc Torres, Florenci Guntin i Hermann Bonnín van presentar la proposta per dinamitzar la creació
cultural catalana
Xavier Bertral
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