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Presa de possessió dels nous membres del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019 

Deixeu-me acabar aquest acte amb dues reflexions sintètiques, però que em sembla 

que en recullen una mica l’esperit.  

D’una banda, una reflexió respecte, precisament, al mètode. El que fem aquí avui 

s’ha d’entendre no pas com un encàrrec, sinó com una conjura, una conjura entre 

vosaltres, els membres del Ple Conca, i entre el Conca i el Parlament, una conjura 

per corresponsabilitzar-nos de la feina que ens cal fer, que és en benefici no només 

de la col·lectivitat, sinó també del prestigi, la responsabilitat i la tasca mateix de les 

institucions que representem. 

Intentava dir al principi que aquesta no és només casa vostra en tant que ciutadans 

i ciutadanes, que no és només casa vostra en tant que membres del Ple del Conca, 

sinó que ho és en tant que espai compartit, amb uns reptes absolutament 

transversals. 

I la segona reflexió que volia fer és, justament, al voltant dels reptes. Per tant, és 

una reflexió més de fons, una reflexió que té a veure amb l’entorn en què haureu 

d’actuar i prendre decisions, en què hem de treballar tots plegats, un entorn, el de 

l’àmbit cultural,  complex, com el de tants altres àmbits, gairebé diria que el de tots; 

un entorn en què hi ha un procés transformador molt important, un procés 

transformador que canvia les plataformes, que canvia, per tant, la manera com 

accedim a la cultura i quin tipus de cultura consumim; un procés, doncs, que canvia 

com podem accedir als productes culturals, però que també ens canvia a nosaltres 

en la mesura que canvia els hàbits de consum.  

Es multipliquen, deia, les plataformes d’accés a la cultura, cosa que no vol dir que 

se’n multipliqui també exponencialment la qualitat. És més fàcil accedir a determinats 

productes i determinades manifestacions culturals, però això no vol dir que se’n 

reforci la qualitat. 
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Aquest és l’entorn complex en què haureu de treballar, que té elements conjunturals 

diferents dels que probablement hi havia fa deu anys, quan el Conca començava. 

Però també hi ha algunes qüestions que són de caràcter estructural. Per exemple, 

l’eterna dicotomia –i l’intent de conjugar-ho– entre la necessitat de potenciar la 

vessant econòmica i industrial de la nostra cultura i l’esperit de la cultura com a 

quelcom immaterial i quelcom que ens ha d’intentar transformar; compaginar 

aquesta voluntat, legítima i necessària com a país, d’oferir la possibilitat perquè 

aquestes indústries i activitats culturals tinguin un recorregut també econòmic amb 

l’essència mateix de la cultura.  

De fet, es tracta de tenir una cultura catalana no només oberta, no només 

integradora, no només plural i transversal, sinó, sobretot, moderna, encarada al 

futur, encarada a aquestes transformacions que dèiem abans que es donen en el 

nostre context. I per assolir-ho cal conjugar aquests valors de la nostra cultura i 

contrarestar la tendència cap a la banalització, i per tant l’enfocament estratègic de 

la cultura com una qüestió d’entreteniment i prou. La cultura, evidentment, ha de 

tenir aquest discurs, però també ha d’estar oberta no només a les noves tendències, 

sinó a les possibilitats que ens ofereix el món.  

Són reptes que no descobreixo, sinó que en sou plenament conscients, i que, com 

deia, ens tocarà afrontar corresponsablement. 

Estem, doncs, per tant –i amb això vull acabar–, en un context complex, no només 

en el sentit que deia ara, sinó també pel que fa a la defensa dels drets i les llibertats 

fonamentals, molts dels quals es materialitzen quotidianament en el fet cultural, en 

la creació artística i la creació cultural.  

És des d’aquest punt de vista que, avui més que mai, hem de fer una crida a 

conservar, a dinamitzar, a potenciar, la pedra angular del Conca, que és vetllar per 

la llibertat de creació i la llibertat de manifestació cultural. Avui és més important que 

mai; avui és més transcendent que mai. I, per tant, avui que la cultura, com sempre, 

és la punta de llança de la llibertat d’expressió i de pensament, necessitem més que 

mai un Conca i unes institucions del país alineades en la defensa de l’exercici pràctic 

d’aquestes llibertats. 

En fi, tenim molts reptes, i també moltes esperances dipositades en el que podem 

fer conjuntament.  
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El Conca té un recorregut de deu anys. Aprofito per agrair al president sortint, el 

senyor Duarte, i al conjunt de membres del Ple tota la feina fantàstica que heu fet 

durant aquests anys, i desitjo als nous membres tota la sort i també l’encert dels 

vostres predecessors en la tasca que, hi insisteixo, haurem de fer conjuntament. 

Gràcies per la feina feta, gràcies per entomar el repte, molta sort i molts encerts, i 

insisteixo que aquesta ha de ser especialment casa vostra. 

Moltíssimes gràcies. 

  

 


