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cultura/espectacles

ERNEST ALÓS

sar el focus en la nostra cultura».
Una cultura, va dir, que és el «petroli» amb què compta Catalunya,
«la nostra senya d’identitat i la nostra forma de presentar-nos al món».
Fins al punt, va afegir, que el país no
solament és una potència editorial
(90 editorials i 2.600 llibres a l’any
en català), sinó que «és una nació
del llibre, cap al qual té una actitud
gairebé reverencial». H
ALBERT BERTRAN

Q

ue el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts
no hagi complert ni de
lluny les expectatives inicials es
deu a quatre factors. 1) Dependència orgànica de la conselleria de Cultura, que el converteix
en un fals organisme autònom.
2) Absència de competències
per fixar o alterar el rumb de les
polítiques culturals. 3) Absència
de pressupost per decidir i aplicar el suport públic a la creació.
I 4) Designació dels membres
del plenari per consens entre
partits. La primera llei del CoNCA va dissenyar un gegant: vistós per fora, buit per dins. La segona, va convertir l’engany en
realitat: nan per fora, nan per
dins.
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Els tres primera factors d’inoperància es deuen a la gelosia primària dels diferents consellers de
cultura, que no han volgut mai ni
cedir competències ni veure coar-

tades o matisades la seves decisions. Però no han gosat mai oposarse a la seva existència. El nom i no
la cosa. El quart factor, que el convertiria en inoperant encara que
els tres primers es resolguessin, és
culpa dels partits, que prefereixen
designar membres ideològicament
afins, com al Tribunal Constitucional o al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, abans que persones
competents en la matèria.
Ara que el Parlament té llum verda per remodelar una vegada més
el CoNCA, sembla que per primera
vegada sense línies vermelles des
del departament, potser podrem
dir que a la tercera va la vençuda. Si
no ha de ser exemplar, més val plegar. No és a base de simulacres que
farem un país nou.

47

Aixídoncs, 1) CoNCA adscrit al
Parlament. 2) CoNCA prescriptor,
amb funcions rellevants encarregades per la Comissió de Polítiques
Culturals. 3) CoNCA decisori en la
creació i en el desenvolupament

El Parlament té via lliure
per tornar-lo a remodelar,
ara sense línies vermelles
des de Cultura
de projectes. I 4), designació dels
membres del plenari un per un.
Amb concurs públic i jurat, com
els directors dels museus. A la vista
de l’experiència, si no hi ha 4) no hi
ha CoNCA. Encara que es complissin 1), 2) i 3). H

