AVUI

Cultura i Espectacles 39

DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2008

Les claus
Què diu la llei
@ El plenari del Consell
tindrà 11 membres, 3 amb
dedicació completa
–president i dos
vicepresidents– i la resta
amb dedicació parcial.
@ Els membres els proposarà
el president de la Generalitat
i la llista haurà de ser
aprovada o rebutjada en bloc
pel Parlament .
@ El mandat serà de cinc
anys, renovables per cinc
més.
@ El futur reglament
establirà les retribucions en
cada cas.
@ El tripartit suavitza a
última hora el règim
d’incompatibilitats per donar
entrada a creadors en actiu.

A dalt, foto de família amb
membres de la Plataforma de
la Cultura per a un Consell de
les Arts, el conseller de Cultura
i diputats dels grups de la
majoria del govern a les
escales del Parlament
■ FRANCESC MELCION
A baix, un moment de la
votació de la llei del Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts, amb les indicacions de
vot dels portaveus
parlamentaris
■ FRANCESC MELCION

@ El Consell tindrà un
director executiu –gestió i
tresoreria– proposat per la
conselleria de Cultura.
@ El Consell haurà de fer un
informe anual sobre l’estat
de la cultura i informes
preceptius al voltant de
l’acció legislativa i de govern.
@ La institució concedirà els
Premis Nacionals de cultura.
@ En el si del Consell hi haurà
la Comissió d’Ajuts, que
repartirà bona part del
pressupost als creadors.
@ La Comissió d’Ajuts la
integraran el president i els
dos vicepresidents del
Consell, més un membre del
departament de Cultura
només amb veu.

Què diu l’oposició
pia. Tresserras calcula que
hi treballaran, comptant
els 11 membres del consell,
unes 40 persones i assegura que ja s’han fet les reserves pressupostàries.

Satisfacció dels creadors
Segons Florenci Guntín,
portaveu de la Plataforma,
“ha valgut la pena esperar,
tot i que és una llàstima la
manca final de consens”.
Amb tot, Guntín destaca
que “l’oposició, tot i votar en

Tresserras vol
pactar la llista de
membres en cinc
setmanes i que el
Consell engegui
al setembre

contra de la llei, s’ha mostrat d’acord amb el model
del Consell i fins i tot han
promès fer-lo més ambiciós
en el futur: estarem amatents a recordar-los la promesa”. En la mateixa línia
es va manifestar Daniel
Martínez (Focus), present
a la sessió: “CiU ha dit que
vol el Consell”, va remarcar. Per Martínez, “la llei és
un pas importantíssim, tot
i que podria ser millor”.
Una quarantena de membres de la Plataforma –Ferran Rañé, Carme Sansa,
Hermann Bonnín, Cesc
Gelabert, Òscar Guayabero, Pilar Parcerisas i molts
d’altres– van ser presents
a l’hemicicle i van saludar
l’aprovació de la llei amb un
llarg aplaudiment.
Ni Josep M. Bricall, primer comissionat governamental per a la creació del
Consell, ni Ferran Mascarell,
l’anterior conseller de Cultura, que va agafar el relleu a
Caterina Mieras per tirar endavant el projecte, eren ahir
al Parlament. ■

L’ArtsCouncilanglès:
burocràciagegantina
El model britànic en
el qual s’ha inspirat
Catalunya afronta
una crisi de confiança
Quim Aranda
LONDRES

El Consell de les Arts del
Regne Unit no és un sinó
quatre. Un organisme independent per cadascun dels
territoris: Anglaterra, Galles, Escòcia i Irlanda del
Nord. Paral·lelament, però
sense una específica funció
distributiva de diners, hi ha
el British Arts Council, que
sobretot dóna suport logístic o informa de com acce-

dir a ajuts als interessats.
Els quatre consells funcionen seguint el model del
més gran i burocratitzat,
l’Arts Council of England
(ACE), que té 15 membres
triats pel govern per 4 anys.
A més, està descentralitzat:
9 petits consells territorials
de 12 membres cadascun.
Des de primers de febrer,
l’ACE compta amb nou director, Alan Davey, que arriba després d’un hivern no
gens còmode per a l’entitat.
Les habituals crítiques d’ens
burocratitzat, amb un excés
de pressupost per al funcionament intern, poc dinàmic, amb una política erràtica de subvencions i amb

contínues lluites de poder,
s’han accentuat. El motiu?
L’anunci d’una retallada
dels fons per a entitats
–n’afecta 185, la majoria del
món teatral i de les arts visuals–, en bona part atribuït a
l’ajust econòmic a què ha
hagut de fer front el govern
per sufragar les cada vegada
més importants despeses
dels futurs Jocs Olímpics. A
més, el darrer pressupost
del consell –1.100 milions
de lliures per al període
2006-2008– s’han basat en
dades errònies o parcialment inexactes, fet que ha
comportat duríssimes crítiques de Kevin Spacey i Sam
West, entre d’altres. ■

@ Els dos grans grups, CiU i
PP, reconeixen que s’ha fet
una bona feina conjunta en la
ponència de la llei, però
creuen que el resultat final és
un Consell sota control
governamental. CiU apostava
perquè fos el Parlament el
que designés els membres
per una majoria qualificada
de dos terços.
@ CiU i PP atribueixen la
creació de dues
vicepresidències a les quotes
del tripartit.
@ CiU diu que quan governi
reformarà la llei per tornarla a l’esperit del comissionat
que va fer el primer informe,
Josep M. Bricall, absent ahir
de l’hemicicle.
@ El PP creu que la llei s’ha
quedat curta a l’hora de
donar competències i independència al Consell.
@ Ciutadans diu que la llei és
un despropòsit nacionalista,
identitari i excloent.

