
El president Montilla, el dia que va
rebre els membres del Consell de
les Arts, el gener passat. / Foto:
JUANMA RAMOS.

1

Notícies de ...

Barcelona

CULTURA

OPINIÓ

Període de reflexió al Consell de les Arts
Els membres de l'organisme opten per no comunicar encara al president Montilla el seu candidat per rellevar
Bru de Sala

24/09/09 02:00 - BARCELONA - MARIA PALAU

La segona etapa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
(Conca), és a dir, l'etapa que ha de liderar un nou president encara per
revelar-se, té l'horitzó desdibuixat, però s'ha fet ja el primer pas per
fer-lo nítid: reunits ahir al matí en ple, els membres del Conca van
aprovar l'acta del passat 22 de juliol en què Xavier Bru de Sala
anunciava que presentarà la seva renúncia a la presidència de
l'organisme al president de la Generalitat, José Montilla. Els membres
del Conca, farts de l'estil «autoritari» de Bru de Sala, haurien volgut que
la renúncia es fes efectiva al més aviat possible, però una de les
condicions que va posar l'encara president de l'ens per plegar era
perllongar-la fins a finals d'any. I, mentrestant, la pregunta del milió és:
qui rellevarà Bru de Sala?

Una reunió de quatre hores (de les deu del matí a les dues del migdia) va donar de
si un telegràfic comunicat de premsa de dotze línies justes, de les quals la meitat
informen de l'aprovació del pla integral de la dansa i del nomenament del jurat del
concurs internacional per seleccionar el director del centre d'art contemporani del
Canòdrom. Projectes d'altíssim interès, per descomptat, i que són els que donen
sentit a la tasca del Conca, però llàstima que ahir l'atenció era difícil de desviar: hi
ha ja sobre la taula un candidat ferm per substituir Bru de Sala a la presidència del
Conca?

Escudats en un pacte de silenci més que raonable –si tothom el compleix, és clar–, els consellers defugen fer més declaracions
enceses a la premsa, conscients –alguns més que d'altres– de la pobre imatge que s'ha donat els darrers dies de l'organisme.
S'han acabat els atacs a la manera de fer de Bru de Sala, una manera de fer que exaspera a més d'un, fins i tot ara que ja ha
acceptat renunciar al càrrec. «Ens hem agafat tots plegats un temps de reflexió. Els ànims s'han de calmar i, a partir d'aquí, el que
hagi de passar ja no depèn de nosaltres...», deia ahir un membre del consell.

I el cert és que no depèn dels consellers escollir el substitut de Bru de Sala, ja que és potestat exclusiva del president de la
Generalitat. Serà Montilla qui, un cop aprovi la renúncia de Bru de Sala, prendrà la decisió definitiva. Ara bé, la pot prendre de dues
maneres ben diferents: demanant quines són les preferències dels membres del Conca o passant olímpicament de les seves
recomanacions i triar a dit quin serà el nou líder. Sigui com sigui, des d'ara mateix el ritme el marcarà el president de la Generalitat.
D'entrada,  ahir,  els  membres  del  Conca  –en  la  reunió  hi  eren  tots  menys  Xavier  Antich  i  Sílvia  Munt,  absents  per  altres
compromisos professionals– van optar per no enviar-li de moment cap proposta a l'espera de com i quan s'adreça a ells.

«Avui [per ahir] no hem parlat de candidats; no s'ha tocat el tema, el deixem per més endavant», afegia un altre conseller, per
deixar clar tot seguit que el candidat consensuat des de fa setmanes, Francesc Guardans, pot no ser la carta final dels membres
del Conca després que s'hagin adonat dels recels que provoca en Montilla: «Tornem a estar en un punt zero.»

En el que sí hi ha unanimitat és en les ganes de girar full i tancar l'etapa de Bru de Sala. Per molts, és més que incòmode, per no
dir desagradable, tractar-lo després de tot el rebombori i els draps bruts que han sortit publicats.

En declaracions al programa El matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, va dir ahir que les
tensions internes al Conca són «comprensibles» perquè l'ens reuneix un grup de persones «que no es coneixien» i que tenen la
responsabilitat de tirar endavant una feina «complicada». Sobre el relleu de Bru de Sala, Tresserras és del parer que és el mateix
consell el que ha d'avaluar-ho perquè sap més bé que ningú «qui pot representar millor els diversos sectors». Tresserras va animar
el Conca a fer els seus suggeriments i propostes al President.

Darrera actualització ( Dijous, 24 de setembre del 2009 02:00 )
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