
Benvolgut senyor Morella, 
  
Faig meues totes les seues consideracions sobre la importància de la cultura en la 
nostra societat. Encara més, com vostès afirmen, en els moments dramàtics que vivim 
de fa un any, que han afectat tan greument els sectors i els agents que l’articulen. En 
aquest sentit, vostès deuen tenir notícia sobre totes les iniciatives, totes les 
informacions i tots els programes que Televisió de Catalunya ha desplegat al llarg 
d’aquests mesos per reduir aquest impacte i per ajudar empreses, promotors i artistes 
de tots els àmbits culturals. Si així ho consideren, amb gust els en podria fer arribar un 
resum, que reflecteix un esforç que encara mantenim. 
  
Pel que fa al debat que van mantenir els nou candidats a la presidència de la 
Generalitat i que van transmetre TV3 i Catalunya Ràdio, li he de dir que els quatre blocs 
que el van estructurar tenien un caràcter molt genèric: pandèmia, recuperació 
econòmica, model de país i relació de Catalunya amb l’Estat, i pactes de govern. 
Difícilment s’hi podia incloure la cultura, que, com vostès indiquen, és un bé essencial 
com la salut o l’educació, perquè aquests àmbits tampoc hi eren citats de manera 
explícita. Òbviament, si ho hagueren estat, tindrien tota la raó del món per queixar-se’n, 
però no va ser així. L’opció que tenien els candidats era parlar de sanitat, d’educació o 
de cultura en els apartats generals. Podien referir-se a la sanitat, per exemple, en el 
bloc de la pandèmia. O a l’educació i a la cultura, en el de model de país. Fer-ho o no 
depenia del seu criteri i de les prioritats que s’han marcat en els respectius programes 
electorals o de govern. Si ho van fer o no, doncs, era responsabilitat de cadascun d’ells. 
  
Els demane, doncs, que traslladen aquesta resposta als seus associats, justament 
preocupats per la importància pública d’un àmbit, el de la cultura, que nosaltres 
considerem prioritari. 
  
No cal dir que si en futurs debats adoptem un altre esquema en la definició dels blocs 
bàsics que articulen la conversa, tindrem en compte les seues preocupacions, que són 
les nostres. 
  
Cordialment 
  
  
Vicent Sanchis 
Director de Televisió de Catalunya 
 


