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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta, Isabel Llinás substitueix Antoni
Pastor.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes, Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel
Coll.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, Cristóbal Huguet substitueix la Sra. Cati
Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en el debat de les preguntes RGE núm. 6107, 6108, 6109, 6110,
6111 i 6112/09.

Assisteix la consellera d’Educació i Cultura Hble. Sra.
Bàrbara Galmés, que ve acompanyada de les següents persones:
Sr. Pere Joan Martorell i Castelló, director general de Cultura;
Sr. Andreu Serra i Martínez, no ha vengut; Sr. Francesc Ramis
i Oliver, assessor tècnic de la conselleria; i la Sra. Andrea
Torrens Arroyo, cap de premsa.

Per formular la pregunta RGE núm. 6107/09, sobre ajudes
per participar en el món de l’art i la cultura, intervé la diputada
del Grup Parlamentari Popular Hble. Sra. Carme Feliu per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia fer un petit incís abans de
començar i és que, com poden veure, aquestes preguntes varen
ser entrades el mes de març, els mesos d’abril i maig vàrem
poder tenir el debat de la interpelAlació i després la moció, hi ha
temes que ja estan suficientment debatuts, entenem nosaltres. 

Per tant, jo proposaria, si a la consellera i a la presidenta els
va bé, ajuntar-les totes i fer un únic debat una mica més genèric,
allà on tractarem aquests punts, però hi ha punts on ni tan sols
no entraré, si li va bé a la consellera, per tal de no reiterar...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

...n’he intentat agrupar unes quantes perquè es repetien
conceptes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de la Mesa no hi ha cap problema. Per tant, si la
consellera hi ve a bé, faríem el debat tal com el planteja la Sra.
Feliu.

1) Pregunta RGE núm. 6107/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes per participar en
el món de l'art i la cultura.

2) Pregunta RGE núm. 6108/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupar polítiques
culturals.

3) Pregunta RGE núm. 6109/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a creació artística.

4) Pregunta RGE núm. 6110/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canals d'intercanvi amb
altres realitats culturals.

5) Pregunta RGE núm. 6111/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a iniciatives
creatives dels artistes de les Illes Balears.

6) Pregunta RGE núm. 6112/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes d'arts plàstiques
que han tingut suport institucional.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fent un poc d’anàlisi d’aquests dos
darrers debats que vàrem tenir, la veritat és que la nostra anàlisi
no és massa positiva. Quan parlam per exemple de promoció a
l’exterior dels nostres artistes, Sra. Consellera, i tal vegada no
li parlaré de teatre, perquè consider que aquesta part cultural tal
vegada és la que, al nostre parer, s’està duent de la millor
manera dins la seva conselleria, per tant, no m’hi referiré, em
referiré bàsicament a promoció exterior d’arts plàstiques.

Vostè ens va dir que s’havien augmentat les actuacions
promocionals i nosaltres la veritat és que no ho veim massa clar.
Ens parla vostè de la promoció d’un artista consolidat, ens va
parlar de Joan Costa, que l’any que ve seria Maria Carbonero,
perfecte, no hi tenim res a dir. Però la veritat és que queda un
gran grup d’artistes que entenc jo no sé en quin lloc estan i
m’agradaria que ens ho aclarís. És ben necessari, pensam des
del Grup Parlamentari Popular, especialment en moments com
aquest de crisi econòmica, que els artistes plàstics, les galeries,
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les entitats que donen suport a tot aquest món, tenguin un suport
i se sentin aquest suport de forma directa per part del Govern.

Per això jo voldria saber, Sra. Consellera, quins són
concretament..., crec que a la sessió d’avui el que més ens
interessa és concretar temes que han quedat una mica a l’aire,
quins són concretament els mecanismes que du o que pensa dur
a terme per tal d’oferir ajudes directes a les associacions, als
productors, als galeristes, als artistes per tal de poder dur de la
millor manera possible la promoció dels nostres artistes fora de
les illes. Pens que és molt important el suport institucional a
l’hora d’acudir per exemple a una fira a l’estranger o a l’hora de
participar a qualsevol esdeveniment cultural que es pugui dur
fora de les nostres illes. De vegades el fet de tenir aquest suport
institucional o no tenir-lo, és decisiu a l’hora de poder fer una
selecció d’artistes en exposicions colAlectives o fins i tot en
altres actuacions. Estic segura, Sra. Consellera, que vostè coneix
perfectament aquest tema i per això jo li vull demanar on ubica
concretament les seves prioritats en matèria cultura amb
aquestes actuacions i com ho fa concretament amb, ja dic, no
artistes consolidats o artistes que estan triats per un any, sinó
amb la resta. 

Vostè ens va dir que apostava també per la base. Jo li deman
com ho fa concretament i no parl d’estudiants que tal vegada
vostè ja ens ho va explicar, el projecte Praxis i que és un
projecte interessant i és una bona sortida per als estudiants. Jo
estic parlant de creadors de servei general, vull dir consolidats
tal vegada, però que no hagin estat triats dins aquesta tria anual
que vostè ens va explicar. Són afortunadament molts els
creadors de les nostres illes que duen constantment el nom de
les nostres illes fora de Balears i fins ara la veritat és que entenc,
si vostè no em diu el contrari, que fins a dia d’avui tenen poc
suport institucional.

Un altre tema interessant són els projectes de les arts
plàstiques que constantment, estic convençuda, que arriben a la
seva taula i que li arriben propostes per tal de tenir un suport, no
tan sols econòmic, sinó que de vegades d’una forma purament
figurativa, però que hi hagi un suport institucional. Jo li vull
demanar si vostè contempla aquest suport institucional en
aquests projectes, quins són els criteris per poder comptar amb
aquest suport, que tal vegada és el que ara mateix està despistant
més la gent, quan parles amb uns i altres no saben massa bé si
tenen futur projectes que de vegades són interessants i no saben
quines línies marca del Govern i com les dóna a conèixer per tal
que la gent sàpiga perfectament quin tipus de projectes poden
comptar amb aquest suport institucional i quins projectes ja hi
han comptat durant aquests dos anys que vostè ha duit la línia
cultural d’aquest govern.

El mateix li puc dir respecte d’iniciatives que directament li
puguin presentar els artistes. Jo li vull demanar si s’està donant
suport a aquestes iniciatives que venguin directament del propi
sector artístic i de quina manera s’està fent si és que es fa. 

Quan parlam per exemple d’intercanvis, que és una actuació
que jo crec que és molt interessant, perquè ens dóna
l’oportunitat de poder conèixer aquí el que s’està fent a fora i de
poder conèixer a fora allò que s’està fent en aquestes illes, de la
mateixa manera que s’està fent en el tema del teatre, i li vull
donar l’enhorabona perquè crec que s’està fent d’una manera
molt positiva. Voldria saber si s’està fent també a altres àmbits
culturals, no únicament en el teatre, en l’àmbit de la literatura,
en altres àmbits crec que és allò que està quedant més coix, si
no és així, vostè m’ho podrà explicar. Jo li vull demanar si s’han
establert vies d’intercanvi amb altres realitats culturals, tant dins
Espanya com també a nivell internacional.

Sra. Consellera, és ben necessari conèixer el grau
d’implicació que té aquest govern en matèria cultural. Jo crec
que altres governs molt clarament, com per exemple València
o Cantàbria, són mostres de governs que han fet una aposta
molta forta per la cultura, uns governs que tenen vertaders
projectes de promoció i de suport als seus artistes. I que han
aconseguit dotar la vida dels seus ciutadans d’uns valors
culturals realment importants. I això no ha estat una casualitat,
sinó que ha estat la resposta d’una aposta forta, d’una aposta
política molt forta per la cultura. Això respon a una convicció
absoluta que la cultura pot millorar i molt la vida dels ciutadans.
Sra. Consellera, des del Grup Parlamentari Popular voldríem
saber quin és el grau d’implicació que es té amb la cultura per
part d’aquest govern i d’una forma determinant l’animam que
lluiti perquè hi hagi un convenciment per part de tot el Govern
que la cultura pot ajudar a millorar i molt la vida de tots els
ciutadans de les Illes Balears. 

Més que res, aquestes són les línies genèriques, ara vostè em
contestarà i ja en el torn de rèplica... -tenc rèplica, no és així?-
... en el torn de rèplica li podré entrar ja en temes més concrets,
però sobretot voldríem concretar perquè en el debat de la
interpelAlació varen quedar temes molt oberts i ens agradaria que
ens concretés exactament com s’estan duent a terme aquestes
polítiques culturals, sobretot, ja li ho he dit, adreçada al món de
les arts plàstiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Feliu, el primer que volia dir és que queda ben clar que quan
vostè em parla de cultura me parla d’arts plàstiques, és a dir, li
interessa molt especialment que parli de totes les iniciatives en
les arts plàstiques, perquè evidentment en el terreny cultural ja
ha dit que no li interessava que parlés de teatre perquè li sembla
que va bé. Però evidentment no podem deixar de banda la
literatura, el cinema i els audiovisuals i altres components, però
ja que vostè em demana que parli d’arts plàstiques, parlarem
d’arts plàstiques. Intentaré recuperar totes les respostes que
havia preparat per les distintes respostes que m’havia fet.
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Respecte de les ajudes, evidentment la Conselleria
d’Educació i Cultura té unes línies d’ajuda en arts plàstiques,
una vintena de projectes que es varen realitzar. Volia comparar
tot el que hem fet fins ara. Hi ha una vintena de projectes de
juliol a desembre del 2007; 80 l’any 2008 i després queden les
programades per al 2009. Els objectius han estat molt clars, han
estat promoure les arts plàstiques per difondre les obres dels
artistes de les Illes Balears, tant dins la comunitat, a la península
o a l’estranger.

Quins projectes d’arts plàstiques han comptat amb el suport
institucional? Per una banda la programació d’exposicions que
s’han fet durant aquests anys, moltes han estat itinerants i
colAlaboracions amb altres institucions. En primer lloc a l’espai
Ramon Llull de Palma en aquesta legislatura s’ha fet una
exposició fotogràfica de Palma 1920-1931 i 1931-1983; en
colAlaboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics la mostra Terres
Escrites, que és un repàs a llocs de paisatges emblemàtics en la
literatura catalana que també va visitar el Museu de Menorca;
amb Botart també es va impulsar un projecte a través del qual
diversos artistes, tant locals com internacionals varen intervenir
lliurament damunt de bótes de vi aquesta mostra circular per
distints territoris i en concret a les jornades culturals que vàrem
fer a Madrid el mes de febrer, per difondre els nostres artistes
coincidint en un moment com és ARCO, Art Madrid, on la
Direcció General de Cultura va fer també unes jornades
culturals paralAleles per donar a conèixer entre altres qüestions
aquests artistes de Balears, a Botart hi ha 59 artistes dels més
coneguts a les Illes Balears, molts d’ells molt reconeguts i es
varen mostrar.

El mateix va passar amb el projecte d’Art per la Vida, que
com vostè deu conèixer, és un conjunt de serigrafies de 59
artistes que recapta doblers per al Projecte Home i que també ha
circulat per distints territoris, la darrera presentació va ser a
Barcelona i va tenir un gran èxit, i allà hi ha una mostra dels 59
artistes de dues generacions més conegudes en aquest moment
de totes les illes i que dóna peu a què s’interessin per ells.

Malgrat vostè em digui que en el terreny educatiu no hi
entri, sí que hem donat suport a l’alumnat del batxillerat artístic
que organitza anualment l’Institut Josep Maria Llompart, amb
l’exposició Insòlit que diguem que són la base dels nostres
futurs artistes. Igual que una iniciativa nova que es diu Crea i
que també és una exposició de les obres realitzades pels
alumnes del darrer curs de batxillerat artístic de tots els instituts
de les nostres illes i l’Escola Superior de Disseny. Aquesta
mostra es farà al Museu de Mallorca el mes d’octubre i aquest
projecte neix de la necessitat d’establir un canal de comunicació
entre els diversos centres de formació artística de la nostra
comunitat, que evidentment està marcada per la seva insularitat.

L’Espai Ramon Llull també va acollir l’estiu passat
l’exposició l’Illa de les dues cares, aquí són participació
d’artistes alemanys i era la segona part d’un intercanvi amb
autors illencs, com Xisco Bonnín, Diana Coca, Mònica Fuster,
Aina Perelló i Marcelo Vázquez, a la triennal de fotografia
d’Hamburg.

Pel que fa al Museu de Menorca durant aquest any, la
conselleria ha donat suport iniciatives expositives. Ara estic
parlant de les exposicions. El patrimoni de tots al Museu de
Menorca. L’exposició Dona d’Ester Olondriz, a un colAlegi, una
instalAlació de capses titulada Històries Íntimes, a part de tota
l’actuació de Joan Costa, que com vostè ha dit, és l’artista de
l’any, igual que l’any que ve serà Maria Carbonero. També en
el Museu de Menorca s’han fet dues exposicions més, una de
Guillem Crespí i l’altra d’Andreu Terrades. Això quant a
exposicions.

Per altra banda, hi ha tot un seguit d’itineraris per diversos
indrets nacionals i internacionals. Durant l’any 2009 viatjarà
l’exposició Cadàver Exquisit, producció del projecte llevant en
el qual hi ha una cinquantena d’artistes, és una colAlaboració de
distintes generacions, d’estils molt diversos que va de moment
a Palma, Eivissa i Barcelona.

També l’exposició de Jonny Roqueta amb la història de
Tanto tiempo pa esto, de Rafa Vaquer. Ara en aquests moments
tenim la d’Horaci Santpere, l’exposició Teorema poets rooms
i que en aquests moments és a Uruguai, Florida, Xile, això és un
muntatge conjunt amb el Ramon Llull, altres institucions, el
consell i el Govern s’encarrega d’una part d’aquest projecte,
com sap, el que es fa és una projecció del pensament de Ramon
Llull, amb tot un seguit d’intelAlectuals contemporanis o de la
modernitat. Aquesta exposició després arribarà a Mallorca, ara
en aquest moment té aquest recorregut per Uruguai, Florida,
Xile. 

Ja he comentat que la Direcció General de Cultura va
organitzar a Madrid, paralAlelament a Arco, Madrid de Arte,
l’exposició Botart i també una exposició Déu de les illes, allà on
varen participar una desena d’artistes. Un altre projecte, aquest
ja és ara, enguany, Artistes en creació, que consisteix en el
finançament de la residència d’artistes de Balears a l’estranger
per desenvolupar un projecte artístic. Això és un projecte
d’ajuda a joves, a creadors, que volen donar-se a conèixer aquí
i a l’estranger. Després de la seva estada en residències, es farà
un catàleg i s’exposarà a les illes.

També una bona mostra d’intercanvi cultura en aquest cas
entre Balears i Holanda és el projecte Water, on els artistes de
les nostres illes exposaran als espais institucionals holandesos.
Més tard farem l’intercanvi i rebrem als nostres espais la
producció dels artistes d’aquest país. I finalment i com a novetat
dins aquest 2009, s’ha de destacar la colAlecció del Llibre
d’Artistes que dóna la possibilitat d’editar un catàleg d’un
artista que exposi un projecte a un espai o galeria a l’exterior de
les illes. L’objectiu és afavorir la possibilitat que els nostres
creadors surtin de les illes en presentació d’un bon catàleg. No
entraré en el projecte Praxis ni en altres projectes d’aquest tipus.

Abans d’acabar volia assenyalar que l’ajuda que vostè em
demanava a la resta d’artistes, ara he fet una concreció, la resta
d’artistes, galeries i d’altres, evidentment va per una
convocatòria de subvencions, aquesta línia d’ajuts com vostè
coneix, es convoca de manera anual, d’acord amb el pressupost
de la conselleria, en aquest moment el crèdit és el mateix dels
darrers anys; el que passa és que s’han distingit distintes
propostes. Hi ha una línia per a l’organització en la qual entren
les arts plàstiques, juntament amb el cinema, música i literatura
que és l’organització de fires, festivals, jornades i altres
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esdeveniments culturals de caràcter nacional o internacional que
fomentin la projecció exterior d’una o diverses manifestacions,
entre aquestes les arts plàstiques.

Després n’hi ha una altra que no correspon a les arts
plàstiques; una tercera que sí, que és l’assistència d’artistes,
galeristes o associacions de galeristes a fires nacionals o
internacionals per promocionar les arts plàstiques. Després, com
ja he dit, la participació de creadors a projectes d’artistes en
residències o també intercanvi fora de Balears vinculats a un
organisme o entitat cultural i també a projectes que integren
l’Euroregió.

En aquests moments la convocatòria del 2009 està en fase de
redacció, esperam que ben aviat surti. Té una dotació de
250.000 euros per una banda per a promoció, projecció exterior
de la cultura i l’altra de 200.000 euros per potenciar la
celebració de fires i festivals, aquesta no correspon a arts
plàstiques, la d’arts plàstiques és la primera de 250.000.

Sí que volia subratllar una novetat, aquesta també correspon
a les arts escèniques i musicals i que és que per primera vegada
se signa un conveni de colAlaboració amb l’INAEM, que
suposarà una aportació extraordinària de 5.000 euros i que ho
vull subratllar perquè és l’obertura d’un nou camí de contribució
d’increment del foment de la cultura i en aquest cas concret de
les arts escèniques i musicals. 

En arts plàstiques també s’ha de dir que es va subvencionar
un import... a arts plàstiques hi va anar el 21,84% del total de les
ajudes, 98.282,54 euros i la subvenció major és la de art palma
contemporani a fires d’art, l’assistència de l’associació Art
Palma amb 32.931,95 euros. Dins aquesta àrea també van rebre
subvencions l’Associació Independent de Galeries d’Art de
Balears, pel mateix concepte, amb un import de 32.931 euros,
el Projecte Llevant itinerant dins i fora de la comunitat
autònoma de l’exposició Cadàver Exquisit, una mostra
colAlectiva que ja he comentat abans de gairebé setanta artistes
de les Illes. 

Això quant a arts plàstiques. Hauria de comentar també una
altra sèrie d’exposicions amb un conveni amb la Generalitat de
Catalunya, sap que amb la Generalitat de Catalunya tenim un
conveni marc i aquest conveni marc ens permet tenir espais
expositius a tot Catalunya. En aquests moments també hem de
signar el conveni marc, que signarà el president de la comunitat
amb la directora de l’Institut Cervantes per a distintes
actuacions entre les quals ja hem comentat la difusió d’Art per
la vida i Botart perquè els interessen les exposicions colAlectives
a tots els espais de l’Institut Cervantes, i ara s’han de concretar.
També amb l’Institut Cervantes (...) varen colAlaborar en la
proposta artística d’Ángel Pascual Rodrigo Dotze nits i Lailâ,
també hi va haver una exposició a la Casa de Amèrica 17
Milagrosos Babalú Ayé, que és un projecte dels fotògrafs
mallorquins Pep Bonet i Miquel Torres.

Ben aviat tendrem l’oportunitat d’entrar a l’Espai València
que és una manera també de difondre a un altre espai expositiu.
He de comentat també totes les actuacions cap a la projecció
exterior que ara programam amb el Ramon Llull que ens
permetrà... de fet, l’altre dia a la Biennal de Venècia vàrem
parlar que ja havíem de començar a preparar el projecte de la
biennal de 2011 perquè aquesta ja estava preparada, l’exposició
d’enguany, però la del 2011 ja és conjunta Catalunya Balears,
per la qual cosa ara ens posarem a fer feina per preparar aquesta
exposició. 

També vàrem colAlaborar en la Feria de Beijing amb el
suport a tres artistes que ens varen representar, Eva Choung-fux
i ara no record els noms dels altres dos..., Bestard i un altre que
ara no record. Ja he comentat allò d’Horacio Sapere i després,
tota una sèrie d’exposicions que munta l’Institut d’Estudis
Baleàrics com IN FLUX Visiting Artists London 2008, que va
plegar produccions, això va ser el maig del 2008, peces
d’Amparo Sard, Mònica Fuster, Teresa Matas, Pep Guerrero i
de Marian Moratinos. Una altra a Manchester, Illes Balears
Expressions Artístiques, amb exposicions de Joan Riera Ferreri,
Toni Dionís, Tomàs Horrach Bibiloni, Dolors Comas, Carles
Guasch, Vicenç Ochoa, Enric Riera i Paca Florit. 

No si em deix..., perquè ho tenia tot disgregat per distintes...,
bé, sí, hi ha altres colAlaboracions com la Mostra d’Arts
Plàstiques Urbanea, que es va dur a terme a Inca i va comptar
amb una important participació i un gran nombre de propostes,
fotografies, instalAlacions, audiovisuals, cultura i pintures, es va
fer a Inca i ara crec que la setmana que ve va a Eivissa.
Participen al Festival Alternatilla i en altres, però que no són
estrictament d’arts plàstiques.

El que voldria subratllar és que evidentment la conselleria
en pintura i escultura en només dos anys ha fet un centenar de
propostes per promocionar artistes consolidats i per una altra
banda per crear una plataforma de projecció per a les joves
promeses, que és una mica allò que vostè em demanava, deixant
de banda Joan Costa i Maria Carbonero, s’impulsa l’edició
biblioteca d’artistes de les Illes Balears que permetrà difondre
d’una manera individual els artistes i a mesura que el projecte
avanci oferirà una imatge de conjunt de la realitat de l’art
contemporani a les Illes Balears.

No li comentaré praxi i aquestes són fonamentalment, crec
que no em deixo cap de les opcions, però pot estar ben
tranquilAla, Sra. Feliu, que la promoció de les arts plàstiques es
considera una iniciativa fonamental per a les dues bandes,
autors consolidats i joves promeses i estímul de la creativitat en
els joves que poden acabar en aquest sector. Després si vol li
puc ressenyar una mica més les quantitats i programes més
concrets. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Feliu, té la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, voldria matisar que
no és que no m’interessin altres vessants del món de la cultura,
però crec que on hi ha més mancances és en el món de les arts
plàstiques i com que, tot, vàrem tenir ja un debat bastant més
ampli, idò no hi volia tornar insistir.

Sra. Consellera, tenim una sèrie de situacions que són reals,
vull dir, comparant-ho amb l’anterior legislatura, si volem. La
Llonja, per exemple, està tancada i no veig per enlloc on es
cobreix el buit que ha deixat el tancament de La Llonja. És a dir,
els programes que em diu, bé, res a dir, però és més del mateix,
vull dir que si estigués La Llonja tancada segurament es farien
exactament aquests programes i a més a més, faria una
programació important i forta dins La Llonja. M’ha estranyat
que no hagi plantejat convenis per exemple amb l’Ajuntament
de Palma per fer exposicions per exemple al Solleric o al
Baluard, vostè està dins la Junta del Baluard també, vull dir,
aprofitar altres espais importants que volem tenir en aquesta
comunitat per tal de cobrir el buit importantíssim que deixa La
Llonja, el fet que estigui tancada, perquè per a grans
exposicions com les que es feien allà és mal de fer trobar espais,
ho entenc, però sí que es poden arribar a acords i a convenis que
m’estranya que no -tenint en compte que és del mateix color
polític que l’Ajuntament de Palma i que el Consell de Mallorca,
etc.-, la veritat és que m’ha estranyat que no ho hagi plantejat
així com amb Catalunya o amb València, a més, m’estranya que
no hi hagi convenis a nivell territorial just aquí amb
l’Ajuntament de Palma, amb el Consell Insular de Mallorca.

Per altra banda també m’estranya que no es parli, així com
per exemple en teatre es fa, es treballa molt en intercanvis. Hi
ha una xarxa entre les illes i es poden conèixer les
programacions teatrals que es fan a una illa i a l’altra, en tema
de..., m’ha parlat sí d’alguna exposició a Eivissa, però no hi ha
tampoc un conveni signat, no hi ha un acord entenc jo, tal
vegada vostè m’ho podrà aclarir millor, de manera permanent
fer algun tipus de programació permanent durant aquests anys
d’intercanvi d’artistes d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca entre
les illes. Un projecte que crec que és ben interessant perquè no
té absolutament res a veure el que es pugui fer a Mallorca del
que es pugui fer a Eivissa i del que es pugui fer a Menorca i
quan tenim l’oportunitat de poder-ho veure, ens estranyam de
veure, de descobrir fins i tot les galeries privades, de descobrir
artistes de Formentera, per exemple, que realment és increïble
gent absolutament desconeguda i que quan vénen aquí, a
Mallorca, idò veus la diferència abismal que hi ha entre el que
es fa aquí a Mallorca. Crec que és molt interessant i crec que és
funció d’aquest govern instar aquesta xarxa, crear una xarxa. No
he sentit en cap moment que hi hagi una xarxa creada entre les
illes per tal de promocionar artistes entre uns i altres.

Sí em parla de Catalunya, sí em parla de València, però el
mateix que li dic entre illes,  també és important crec conèixer
o firmar qualsevol tipus de convenis, d’acords, d’intercanvis
entre comunitats d’Espanya, igual que ho comento a escala de
Balears, ho comento a escala de tot Espanya. Tampoc no he
sentit res d’aquest tipus de promoció, no puntual, sinó d’una
manera permanent que hi pugui haver un programa que pugui
contemplar aquests tipus d’itineraris. 

Respecte d'ajudes a les fires, Sra. Consellera, ajudes a les
fires, crec que no és suficient, el que nosaltres hem recollit és
que no és el que es fa. Vull dir, no és donar una ajuda mínima,
econòmica, a les galeries, per exemple. Crec que del que parlam
és que hi hagi una implicació més directa del Govern quan hi ha
per exemple Arco, ja sé que és un projecte que va fer l’anterior
govern, però l’actuació que es feia allà d’ajuntar totes les
galeries de les Illes Balears amb un còctel i amb una manera de
donar-les conèixer fora i amb una manera de promocionar idò
donava un suport institucional personal, a part de les ajudes
econòmiques que també es feien. És que no es fa més del que es
feia abans, es fa bastant manco. Vull dir, abans es feien ajudes
econòmiques i a més a més, hi havia una implicació personal de
la Conselleria de Cultura, fins i tot de Presidència del Govern
que ara la veritat és que no hi és. 

Entenc que tal vegada a segons quines fires internacionals,
no pot estar anant de fira en fira, però sí que entenc que no és un
xec en blanc el que demanen els artistes i els galeristes, sinó que
és una implicació més directa per part del Govern i això és el
que no es troba. Consideram que no hi és. No hi ha una
implicació, no hi ha un convenciment -entenem nosaltres- així
com sí que l’hem trobat, aquest convenciment, en temes com el
teatre. Crec que hi ha grans diferències entre un i altre i per
favor!, no toqui el teatre, que està bé. Vull dir, no vull que retalli
en cap moment partida de teatre perquè vagi a altres partides
perquè crec que no, que és molt interessant el que es fa, però és
clar, vull dir, les diferències són abismals.

El tema que es destinen 250.000 euros a promoció de la
cultura, li torn dir el mateix, moltes vegades no és, aquesta
quantitat, més del que es feia abans, sinó que és manco. Tal
vegada no en quantia econòmica, sinó quant a implicació. Crec
que el que es manifesta de manera clara és que hi ha una
absoluta..., vull trobar la paraula adequada per no ofendre ningú,
però... poc interès per part d’aquesta conselleria o d’aquesta
consellera de donar aquest suport personal a aquesta món i de
fet, idò els números canten i fotografies als mitjans de
comunicació també canten. 

Per la qual cosa, Sra. Consellera, li demanaria més
implicació, més implicació personal i que sobretot els galeristes,
els artistes, el món en general, els productors, les associacions
sentin absolutament el suport d’aquest govern i que vegin que
aquest govern aposta per la cultura, perquè la veritat és que si en
aquests moments no hi ha un suport institucional molts de punts
poden caure per motiu de la crisi. Vostè mateixa ha dit, ens va
anunciar que no posava en marxa el Consell de les Arts i de la
Cultura excusant un tema de crisi econòmica quan no entenem
que hagi de ser així perquè no té el perquè ser un tema
econòmic. Vull dir que vostè mateixa ha fet... no, no té per què
perquè el debat, la creació, la intenció, la política pot començar
ja i això no costa doblers. Vull dir, és un tema d’intenció i de
voluntat política, si no existeix aquesta voluntat política idò ens
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excusam en qualsevol argument, ja ens va bé, per tal de no dur-
lo endavant, però no és així.

La veritat és que, Sra. Consellera, li deman que hi hagi més
implicació personal, seva directament, i si pot ser en algun
moment del president del Govern que poques vegades, si no
cap, se li ha vist en qualsevol tipus de manifestació cultural.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Sra. Consellera, en torn de contrarèplica
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Feliu, començaré quasi pel
final. El fet que no hagi creat el Consell de les Arts i de la
Cultura de les Illes Balears no afecta els nostres objectius, sinó
que deixa un impasse i evidentment debatre sí que podem
debatre. El que passa és que ja havíem analitzat tots els models
de consell, de fet , la setmana passada vaig parlar amb els... i
això ens servirà de molt perquè els problemes que ha trobat la
Generalitat de Catalunya amb el seu consell de les arts i de la
cultura ens estalviarà, quan nosaltres el puguem posar en marxa,
els errors i la gran despesa econòmica que els ha suposat i els
suposa perquè hi ha consellers amb dedicació parcial, a mitja
jornada i altres que la tenen completa i entre aquests, com
informàvem l’altre dia, em varen contar els problemes que
tenien. Nosaltres tendrem l’oportunitat de tenir-ho molt més
fàcil. El farem i debatrem igual que vàrem debatre sobre cultura,
una qüestió que no li he plantejat abans que són les jornades de
l’Euroregió on es va fer un debat molt interessant sobre les
polítiques culturals del present i del futur. 

El que passa és que tal vegada vostè, els inputs que rep són
els d’una sèrie de galeristes, una sèrie de pintors que han rebut
durant molts de temps moltes ajudes, ajudes que mantenim, però
tal vegada la nostra política cultural s’allunya una mica de la
política cultural de còctel i fotografies que sembla que és el que
m’havia plantejat. Intentaré continuar el ritme del Sr. Fiol i
arribar a tots els còctels d’inauguracions i si això és política
cultural, idò em posaré les esportives per arribar-hi perquè
sempre em guanya i arriba abans, però ara ja seriosament, el
model cultural per a nosaltres no és aquest. El còctel a Arco el
vàrem fer una vegada i el concepte ha canviat bastant i a més la
Fira Arco ha canviat bastant.

El que vàrem fer són unes jornades culturals paralAlelament
a Arco, anaren a visitar totes les galeries tant les d’Arco com les
de Art Madrid, hi vàrem anar juntament amb la vicepresidenta
del Govern, vàrem tenir allà un espai expositiu per a deu artistes
de les Illes on es facilitava a tots els visitants que s’interessaven
per les seves obres, se’ls facilitava la connexió, és un projecte
molt interessant.

Respecte d'altres qüestions que m’ha plantejat, el que li vull
dir és que simplement puc comparar la inversió entre 2006 i
2007 front a la de 2008-2009 i nosaltres en dos anys hem
impulsat un centenar d’exposicions, una vintena el 2007 i entre
el 2008 i el 2009 80 exposicions. A l’anterior legislatura els dos
primers anys es varen 30 exposicions; en els dos darrers, 70;
total de la legislatura, 100. Total de la legislatura, nosaltres, a
meitat de legislatura, n’hem fet 100. O sigui que els nostres
nombres no quadren. 

En dos anys nosaltres hem impulsat o hem participat en 100
activitats, i dic hem participat perquè moltes de les iniciatives
que li he comentat són iniciatives fetes en colAlaboració, perquè
sí que feim colAlaboració amb altres institucions, feim
colAlaboració amb el Consell de Mallorca, amb la resta de
consells i per suposat que amb l’Ajuntament de Palma. De fet
la darrera exposició de Joan Costa, que preparàvem nosaltres,
es va fer en el Solleric perquè vàrem arribar a un conveni de
colAlaboració, i la veritat és que és una exposició meravellosa,
una exposició que ha circulat per Menorca, per Eivissa, una part
a Formentera i també a Barcelona.

És a dir, com a suplents de la Llonja, i tot això sense tenir la
Llonja. Quan estigui recuperada, quan estigui restaurada,
podrem fer totes les exposicions per les quals estem treballant,
però hem suplert la Llonja amb convenis amb el Cervantes
espais arreu del món, amb el Ramon Llull espais arreu del món,
nous espais a Catalunya, nous espais a València, i evidentment
a Palma empram tant el Solleric com Ses Voltes i ara la
Misericòrdia; per exemple l’exposició d’Horacio Sapere, que es
farà a la Misericòrdia, es una exposició conveniada. També en
vàrem fer una, Silenci, a la qual hi havia representació de totes
les Illes, d’autors de totes les Illes, i va anar a totes les Illes. És
a dir, hi ha una xarxa, per suposat, que tenim ben clar que els
nostres artistes han de circular entre illes, i hi ha un circuit
d’arts plàstiques.

La despesa i els recursos, potser nosaltres els utilitzam d’una
altra manera, perquè, bé, nosaltres sabem quins eren els
pressuposts que s’utilitzaven l’anterior legislatura i evidentment
els que tenim nosaltres ara, i amb el que vostès gastaven en un
sol catàleg per a un artista estranger, nosaltres feim una
colAlecció sencera per a artistes de les Illes. És un canvi, és un
canvi de concepte, és un canvi de visió, en aquest moment
nosaltres en som els responsables, i en aquest sentit potser anam
a un model cultural menys vistós, menys espectacular, però que
abasta molts més autors, molts més artistes, artistes de les
nostres illes, i també el foment dels joves valors. I per una altra
banda tot el que era colAlaboració amb galeristes, amb artistes de
reconegut prestigi, es manté i es continua amb la mateixa
inversió. 

La nostra aposta està ben clara, i el problema és que vostè
em fa comptes de final de legislatura quan estam a la meitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.
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No havent-hi més assumptes a tractar, agraïm la presència
de la consellera i dels seus acompanyants, al mateix temps que
desitjam a tots els membres de la comissió i també a la
conselleria, i com no pot ser d’altra manera als seus
acompanyants també, un bon estiu. Que descansin i que venguin
amb nous ànims el setembre i aportin moltes qüestions, que serà
en benefici de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Moltes gràcies a tots i a totes.
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