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La Trobada de Creadors vol un pacte per la cultura 

 La declaració de BCN reclama més bones condicions fiscals, educatives i mediàtiques

JORDI BIANCIOTTO

La Tercera Trobada de Creadors, organitzada per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), va
abaixar ahir el teló amb una crida "pel respecte absolut dels drets dels creadors" oficiada pel
president del consell de direcció d'aquest organisme, Eduardo Bautista. El Teatre Nacional de
Catalunya va emmarcar l'anunci de la declaració de Barcelona, que consta de 10 punts relatius a la
millora de les condicions fiscals, educatives, mediàtiques i de promoció exterior de la cultura.
Per desgràcia, el missatge de Bautista no va ser escoltat in situ per representants del Govern central, ja
que l'anunciada compareixença de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (que, al seu
torn, havia de substituir el president José Luis Rodríguez Zapatero, que prèviament va disculpar la seva
absència) no es va fer realitat al TNC. Tampoc hi va anar l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, requerit ahir
per les últimes incidències al Carmel.
Però Bautista va parlar ben clar, com és habitual, i va detallar els punts d'un decàleg que la setmana
que ve traslladarà al Govern. La declaració de Barcelona resumeix les intencions del Pla Integral de
l'Autor, que conté un total de 92 mesures relatives a la política cultural. El responsable de la SGAE va
demanar "coratge" als seus interlocutors públics per assumir un decàleg que consta dels següents
punts.

POLÍTICA EDUCATIVA
Els debats i taules rodones desenvolupats aquests dies a la Trobada de Creadors han incidit en el fet
que la primera mesura estratègica per al foment de la cultura és una "política d'educació que parteixi
del jardí d'infància, de la primària".

FISCALITAT
El segon punt del decàleg el constitueix "una fiscalitat raonable, que reconegui les peculiaritats de
l'exercici de la creació". Segons Bautista, no es pot sotmetre els creadors a un tracte inadequat
perquè, en cas contrari, "se'ns empobreix i se'ns desactiva".

TELEVISIÓ PÚBLICA
El rol actual de la cultura a les televisions públiques s'ha de revisar del tot. "¿Com és possible que la
televisió que paguem tots contribueixi a fer tonta la gent? ¿Com és que no ajuden a una
educació millor, a superar les barreres de la idiotesa?", es va preguntar Bautista.

INFRAESTRUCTURES
La declaració de Barcelona proposa "dotar de recursos i continguts les infraestructures culturals".
Tot i assumir que el Govern pot tenir altres prioritats en el seu programa, Bautista va demanar que
l'Executiu no es retiri dels seus compromisos amb la cultura "sense deixar una xarxa d'espais
culturals i educatius".

NOUS TALENTS
El cinquè punt contempla la millora de les ajudes específiques per als creadors joves. "Les vendes són
escasses, s'han reduït i concentrat. És el moment d'apostar per les persones a qui els resulta
més difícil que les seves propostes arribin al públic", va destacar.
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SUPORT A LES EMPRESES
Bautista va demanar suports crediticis per a les empreses culturals petites i mitjanes. "La cultura és el
sector amb menys suport en aquest terreny. Ho hem de corregir d'una vegada per totes", va
assenyalar.

REDUCCIÓ DE L'IVA
El tipus impositiu del 16% castiga, va dir Bautista, els productes culturals. "No es pot justificar que el
tipus impositiu per als productes culturals sigui igual que el dels iots o els cotxes quatre per
quatre", va afirmar Eduardo Bautista.

TELEVISIÓ PRIVADA
Les programacions de televisió privada tampoc han d'estar exemptes de responsabilitats culturals.
"Tant de bo el sector privat accepti també canalitzar els seus legítims interessos comercials amb
un sentit més lloable i més responsable de la comunicació pública", va assenyalar Bautista, que
considera que el model actual ens porta "a la idiotesa col.lectiva".

ACCÉS A LA CULTURA
El 9è punt de la declaració defensa "fomentar l'accés de les audiències a la cultura, perquè l'autor i
el públic es trobin constantment".

EXPORTACIÓ
Tanca el decàleg la defensa de mesures per a l'exportació de la cultura espanyola a l'estranger. Partint
d'Espanya com "una nació de nacions; un país mestís que construirà la cultura més diversa del
nostre entorn".

Eduardo Bautista (esquerra), amb Miguel Ríos, ahir, al Teatre
Nacional de Catalunya
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