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President de l’Associació
Catalana de Crítics d’Art, Joan
M. Minguet Batllori acaba de
publicar «Contra la cooltura»,
que presenta demà a les vuit
del vespre a la Llibreria 22

La cultura no ha de ser simple,
perquè arribi a tothom?

Això és un tòpic. Si rebaixem la
cultura arribarà a tothom? Si fos
aixíalfinaldelprocésseríemtotsuns
orangutans de tan i tan rebaixar-la.
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«A Mas i Mascarell,
igual que a Wert, els
interessa la cultura i
l’art poc conflictius»

Joan M. Minguet Batllori
Compte amb parlar de «procés»...
Precisament, si una part de catalans volem

crear un estat nou, em sembla important que
tinguem una cultura forta, feta pels qui la tre-
ballen,noperpolíticsempoltronatsiperiodistes
mediàtics que opinen de tot.

Diu que TV3 no aposta per la cultura.
Però si hi surt Bibiana Ballbé!

TV3haanatreduintelsespaisculturals,ara
ja parlen de càpsules, no se n'amaguen. Trac-
ta la cultura per mitjà de píndoles ben curtes
i al mateix temps dedica hores i hores soporí-
feres a l'esport! I, sobretot, qui ha decidit que
elscatalansnosomproullestospertenirunpro-
gramasobrellibres,sobrearts,sobreteatreon
no sigui tot un aparador?

I la Bibiana?
Notincrescontraaquestaperiodista,només

és un símptoma de com la política catalana i
la televisió pública tracta la cultura. Com van
ser símptomes que encarreguessin el Tricen-
tenari a persones com Mikimoto o Toni Soler.

Insinua que no són experts en el tema?
Noinsinuo,afirmocategòricamentquelatra-

jectòriadetotsdosestavasituadaenelmónde
latelevisió,mésconcretament,del'humor,del
ha! ha! ha!, i que hi ha persones que, per con-
tra, han dedicat la seva carrera a plantejar el
món de la cultura des del rigor i la seriositat.

Algú el tractarà d’elitista.
Segurquesí,peròs'equivocarien.Faanysque

emdedico,alauniversitat,atransmetreelmi-
llorquesélapassióperl'art. Ihofaigdivulgant
lacultura,quenosimplificant-laobanalitzant-
la.Comexplicoalsalumnesquepreparemper
dirigirmuseusoferdegestorsculturalsquedes-
préslapolíticadecideixrepartirelscàrrecsen-
treperiodistesmediàticso,encarapitjor,entre
correligionaris de partit?

EnsqueixemsovintdelministredeCultura.
Mascarell és millor?

Hihaunadiferènciafonamental:Wert juga
amblaforçaielpoderd'unEstat;Mascarell,no.
Però les polítiques de Mas i de Mascarell han
estatignominioses.Estemenelpressupostmés
baix de la història de la Generalitat en dedica-
cióacultura,un0,7%.Iellss'omplenlabocaso-
bre la importància de la cultura. Tot és un en-
gany. A ells, com a Wert, els interessa l'art i la
culturapocconflictiva,laqueentreté,nolaque
pot sacsejar les persones.

AGironatenimun novaipreciosabiblio-
teca...quetancadissabtestardaidiumenge.
Un símptoma dels temps?

N'hi ha uns quants, aquest no el coneixia.
Més símptomes? Parlen d'estructures d'Estat,
peròlesquejatenimenl'àmbitculturalsónde-
ficitàries, com el MNAC, que no té diners per
comprar obra, o fan riure el món sencer, com
el MACBA i l'episodi lamentable dels darrers
temps. I quan surten problemes, el govern fa
veure que no hi té res a veure...
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CRÍTIC D’ART

«No tinc res
contra Bibiana
Ballbé, només
és un
símptoma de
com la política
catalana i la
televisió
pública tracten
la cultura»

Minguet
Batllori indica que
tot i parlar
d’«estructures
d’estat», les que
ja tenim en
l’àmbit cultural
són deficitàries
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ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

RECICLEU-ME

ntre Convergència i Unió
hi ha hagut una llarga i
no sempre plàcida rela-
ció, que pot estar tocant

al final. Hi ha la sensació que per tal
que CiU salti pels aire, només cal que
cada una de les parts es mantingui
inamovible. Recordem que CDC re-
clama als seus socis que assumeixin
un compromís clar a favor de la inde-
pendència mentre que UDC exigeix
que s’incorporin al full de ruta els
principis que van aprovar els seus
militants a la consulta interna. Però
si difícil és posar d’acord les dues po-
sicions encara ho és més superar la
malfiança creixent entre els dirigents
de les dues formacions. Podria resul-
tar fins i tot més fàcil transaccionar
una expressió que incorpori el terme
independència però que no tanqui la
porta a la confederació que no refer
la confiança dins de la federació. Els
rumors sobre la sortida dels conse-
ller democratacristians del govern
estan generant una pressió que pot
acabar sent definitiva. Avui està con-
vocada d’urgència la direcció d’Unió
amb l’objectiu de donar una resposta
a la petició de Convergència que sub-
scriguin el full de ruta. Vaja, que els
demanen una capitulació en tota re-
gla. Podria passar que hi hagi un can-
vi d’actitud i que hi hagi qui decideixi
marxar abans que el facin fora. Una
crisi de govern a les portes del final
de la legislatura només té una raó po-
lítica i, des d’aquest punt de vista, es
podria recriminar a uns i altres que
no ho hagin vist a venir i que no ha-
gin actuat en conseqüència. És clar
que potser ja els va bé que aquesta
escenificació sigui el tret de sortida
de la campanya per unes eleccions
que ni tan sols coincideixen en si
s’han de convocar o en si han de tenir
o no un caràcter plebiscitari.
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L’HORA DE LA
VERITAT

L’APUNT FINAL

PERIODISTA

Rafael de Ribot


