
Ricard Planas Camps Director de la revista ’Bonart’, que celebra el seu aniversari

"La creativitat
fa eixamplar

les ments"
PREMIS’La revista ’Bonart’ Iliura els seus premis dem a I’Auditori de
Girona i dijous a La Virreina de Barcelona 15 ANY$. La revista celebra
el seu aniversari i obre una via de col.laboraci6 amb El Punt Avui

Xavier ca~till6n
GIRONA

L
a revista Bonar~tm acon-
segalt, des de Girona, ser
l’fi~fica revista especialit-
zada en art publicada en

paper-complementada amb el
seu dim’i digital ainternet- i en
catalL Ara ester celebrant el seu
15~ aniversari: una commemo-
z~tci5 que va obrir el setembre
passat, arab un acre sota la cfi-
pula delTeatre-Museu Dali de
Figueres, i que aquesta setma-
na continua amb el niurament
dels IV Premis Bonart en dos
acres que tindra~ lloc demh di-
ma~s a l’Auditori Palau de
Congressos de Girona (20 h) 
dijous vinent a LaV’wreina,
Centre de ]a Imatge, de Barce-
lona (20 h), amb gumtonat s di-
ferents en cada acre. AI capda-
vant de Bonart, convertida ja
en un projecte m~s ampli ano-
menat Bonart Cultural, hi ha
Ricard Planas (Girona, 1976),
director de la revista, que co-
edita amb la seva mare, Anna
Maria Camps. Ella liva enco-
manar la passi5 per ]’art i el
seu pare, Narcls Planas -presi-
dent del consell assessor-,
l’ofici de periodista. Bonart ~s
una empresa familiar, "corn
n~ai ha tantes a Catalunya".

Com heu arribat a ser, en quin-
ze anys, I’,’,nica revista d’art en
catal~ publicada en paper i una
de les peques de I’Estat?
Arab nn gran esfor~. Si t’espe-
cialitzes molt, sempre cortes
un cert risc, per5 tens l’avantat-
ge que domines molt el teu sec-
tor. Tamb~ hem arribat ~s
aqui g~tcies a hayer anat obrint
e] nostre ventall d’activitat s:
vam comengar arab la revista i
vam seguir arab el diari digital,
fins a arribar ala gestora cul~-
ral, que per nosaltres ha estat
molt important perqu~ ens ha
pem~n~s passar a organitzar es-

deven£ments. Bonart Cultural
6s am una editorial de contin-
guts en paper i multimedia i
mm gestora, a trav6s de ]a qual
fern tamb6 activitat s per al ter-
cer sector: hem col.]aborat amb
La Marat6 de TV3, la Fundaci5
Autisme Mas Casadevall, la
Fundaci6 Estany, que d6na su-
port a persones amb discapaci-
tat intel.lec~ual, etc. L’art sem-
pre ha tingut aquesta voluntat
de retol~ ala societat.Atrav6s
de la gestora estem treball~nt
en projectes importants corn
ara la Fundaci5 Lluls Coromi-
na, de Banyoles, i m6s recent-
ment ]a platafo~na Focus En-
gelhorn, de Palam6s

Corn i per quh neix ’Bonart’?
Jo em dedicava a fer critica
d’art en l’~tmbit de Gironai co-
marques i un dia em valg aixe-
car i em vaig p]antejar: i en
l’~trabit catalL qu~ hi ha? Po-
quissim. I en catal~? Res. Per
tant, es tractava d’assolir la
normalitzaci6 en aquest camp.
Un dels referents que teniem
era Papers d’Ar~, ]a revista de
]a Fundaci5 Espais, que encara
existia quan yam fundar Bo-
nart, per5 ja homes feien un pa-
rell de nfimeros a rany. I nosal-
tres vam comenqar arab una
periodicitat mensual, per in-
tentar difondi~ d’una altra ma-
nerala realitat artSstica. No tm
estat f~cfl arribar fms aqui, per-
qu~ aquest ~s un sector que
gunes vegades es fa m~s petit
del que realment ds.

A qu~ e~ refereix?
Ala mauera corn s’explica l’art:
sovint ens hem passat de crip-
tics. I aix5 es pot resoldre en al-
guns casos akSxant una mica
el niven, per0 en altres no cal:
nom~s s’han d’explicar les co-
ses des d’un altre vessant.

Oltimament s’ha parlat molt
d’art i sobretot del Macba...

Si, estem en una societat en
qua, lamentablement, les flni-
ques noticies importants del
mSn de l’art s6n aquelles que
tenen aveure amb una obra
d’art que han robat o s’ha let
malb~, una pol~mica corn ]a del
Macha, coses molt tendancio-
ses que embruten o distorsio-
nen la realitat. I, en canvi, no es
parla del dia a dia de l’art, de tot
el que estan fent els museus, de
la seva important tasca educa-
tiva, i d’altres ~tmbit s al marge
dels museus en qu~ l’art tamb~
aflora, des dels tallers als can-
tres civics i molts altres espais
que generalment no tenen re-
percussi5 medi~ttica.

I ’Bonart’ se’n fa ressb?
Si, almenys hi hem posat ]a
nostra petita engruna. Evident-
ment, no pots arribar a tot ar-
reu, per5 en quinze anys hem
tingut prou temps per a~ar
tractant els temes m~s diversos
i de tots els nivells. Aixitamb~
vas constrdint m~ mapa molt
m~s ampli de la realitat artisti-
cm Si nora,s et centrss en l’alta
cultura, entre cometes, et
perds molt i molt de l’ampli es-
pectre artistic i cultural. Nosal-
tres preferim fer una feina de
foz~niguetes, parlant no nom~s
dels grans noms sin5 tamb~
dels artistes poc cone.guts o que
acaben de comen0ar. Es mm
tasca arab menys reconei~e-
merit, per5 ]a volem fer.

Les galeries i I’art en general
han patit molt la crisi, no?
Si, per5 com tots els sectors
s’ha hagut de reconvertir molt,
de dalt a baix. I~ g~leries de fa
trenta anys s’assemblen poc a
les actuals, perqu~ els galeris-
tes hart hagut d’assumir dire-
rents papers i fer de co~nissaris,
de promotors d’esdevenimant s,
de difusors a trav6s de les noves
tecnologies... Am6s, la millora

dels transports ha comportat
~ma gran internacionalitzaci5
del sector i ds dificil de compe-
tit en un m6n globalitzat en
qu~ la gent busca per internet,
agafa un bitllet low cos$ i se’n
va veure una exposici6 on sigui.
Aix5 obliga a reconvertir-se
perqu~ qui no canvia per adap-
tar-se a aquesta nova realitat
desapareix.., i qui canvia tamb~
ComTe el risc de desapargixer.
No lfi t~a res segm’. En tot cas, la

pot~ncia de tart no es circums-
criu nomds ales galeries.

En tot cas, com valora la situa-
ci6 de les galeries gironines?
]~s cert que Barcelona concen-
tra bona part de ]’oferta, per5
aqul hi ha tamb~ galeries i al-
tres espais d’m~ que estan molt
b~ i, a m~s, tenimla sort que es-
tan molt descentralitzats: no
nora, s s6n a Girona, sin6 tam-
b~ a Figueres, Olot, Cadaqu~s,
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Colera, Torroella, Biases... L’activi-
tat creix m~s a l’estiu i a la Costa
Brava, per5 cadavegada s’escampa
m~s e~ffi& d’aquests ]imits.

Per a una revista d’abast catal~ ks
un pmblema tenir la seu a Gimna?
No, en absolut. De fet, el 80% dels
nost~es col-laboradors sSn de Bar-
celona. Nosaltres tehim l’oficina a
Girona i ara n’obrirem una altra a
Barcelona, sobretot per fer-hi acti-
vitats complement~wies.

I, a m~s, Iliureu els vestres premis
en dos actes a les dues ciutat~
Si, perqu~ ens sentim tan arre]ats a
les comarques gi~onines corn aBar-
celona. Vain comenqar a fer-ho en
l’edici5 anterior, ara fa dos anys, a
la Fundaci5 Valvi de Girona i a la
Fundaci5 ~fla Casas de Barcelona.

Com plantegeu aquests premis?
Hi ha molts altres guardons que
lliuren els e~tics, els gestors cultu-
rals, els museSlegs... En el nostre
cas, eljurat som]a gent de la matei-
~a redacciS, que veiem molt el dia a
dia, corn es treballa i qu~ ester pas-
sant en elmSn de l’art en un sentit
ampli, i premiere el que nosaltres
considerem que ~s important oval
la pena destacar. Evidentmant, po-
driem donar 200 premis cada dos
anys, per5 ho acotem a 6 o 7 guar-
dons en cadascun dels dos acres.

Prioritzant quins criteris?
En molts casos sSn premis a tr~jee-
tSries que no sempre han tingut
prou recondLxement en el mSn de
l’art. Aquest seria el cas, aquest
any, de Juanjo Gal]ardo, que fa
molts anys que pro~rama exposi-
cions al castell de Benedormiens de
Castell-P]atja d’Aro, sense grans re-
cursos, i s~o mereix perqu~ aix5 fa
caliu i ha convenqut l’Ajuntament
que val la pana apostar per l’art. I
tamb~ premiere el Mini Print Inter-
nacio~ml de Cadaqu~s, perqu~ un
concurs de gravat com aquest, que
ja t~ 85 edicions, ~s un aut~ntic mi-
racle, i no pot ser que no lihagin do-
nat mai cap premi. En el cas de la
Fundaci5 Mas Casadevall, fem un
reconeixement a ana entitat que
ha aconseguit que Andr~ Ricard els
~ cedit dissenys industrials per-
qu~ hi treballin persones amb an-
tisme, i alx5 t~ prou m~rit, corn
tamb~ en t~ elprograma Indika, de
la Diputaci5 de Girona, que apropa
el patrimoni als escolars. I al eostat
d’aquests guardonats, que fan una
tasca molt important per5 poc me-
di~tica, premiere tamb~ el Teatre-
Museu Dali en el seu 40~ aniversa-
ri, el director de cinema Albert Se~
ra, la f~brica de creaci5 barcelonina
Fabra i Coats o l’m¢ista Edum’d A~
ranz Bravo. I, entre altres guar-
dons, premiem E1 Punt Avui i TV3
per l’aposta cultural que fan.

En aquests dos acres tamb~ es
presentar~ ’La biblia de Bonart’.
Si, pel nostre des~ aniversarivam
fer una exposici5 ala Fontana d’Or
de Girona, titulada Bonar~ miracle.
Ens agrada molt riure’ns de nosal-
tres mateLxos. En aquest cas, la bi-
blia ~s un recull del p~er article
que ban publicat ala revista du-
rant 15 anys els gaireb~ 400 col.la-
boradors que hem tingut. Haviem
de posar-hi un nora, que podria ha-
yer estat Ca$dleg recopila$o~ ....
per0 yam dir: "]~s que alx5 (~s una
blblia!" Iens ha sortit un volum de
1.300 p~tgines en paper de bfolia,
arab format de biblia i cobertes en
color vermell Marlboro. Perqu~
sore una b~lia laica! [riu].

El resultat ks una reflexi6 col.lecti-
va d’aquests quinze anys?
Jo crec que si. No hi ha cap fil con-
ductor ~i sistematitzaciS, per5 a
trav~s dels articles d’aquestes 400
persones de tot el territori es pot
veure qui trebal]ava al mSn de l’art
en aquesta ~poca, de qu~ es parlava
o quines prob]emhtiques hi ha’v~a.

Hi ha previstes dues publicacions
m~s per aquest 15~ anivarsari.
Si, l’una ~s un ~cull d’editorials i
articles meus, que sortir~ l’any vi-
nent. A difer~ncia de la ln~olia, en
aquest cas si que estar~t estmcturat
d’una manera m~s premeditada,
per buscar les polaritat s positives i
negatives, plantejar quins conllic-
tes hauriem d’intentar resoldre i
reflexionar sobre els grans museus,
les ~s d’a~ i, en resum, la politica
prSp’m que hauria de tenir aquest
pals en mat~ria d’art.

I I’altre projecte?
Ser~ el cathleg d’ana exposici5 iti-
nerant sobre les portades iles tipo-
grafies de la revista, que farem a
partir del setemhi~e, arab ]a Diputa-
ci5 de Barcelona. Nosaltres donem
mo]taimport~ncia a la tipografia i
hem treballat arab diversos tipS-
grafs catalans i estrangers, queens
han aportat diferents tipus de lle-
tra en re]aci5 arab l’obra dels artis-
tes consagrats als quals dediquem
les portades i els creadors emer-
gents que ocupen les contraporta-
des. Tamb~ hem arribat a un acord
perqu~ els alunmes de Pere ~lvaro
a l’Escola d’Art i Superior de Dis-
seny d’Olot erffin tipografies ex-
pressament per nosaltres.

Aix( la revista es converteix en un
banc d’experimentaci~ creativa.
I m~s que ho ser~t. Jo crec que el fu-
tur de ]es revistes en paper ~s
aquest: ser sobretot un objecte de
culte, de disseny, amb un valor afe-
git. E1 dia a dia el poden assumir
mi]lor els formats digitals.

Ara tamb~ heu obert una via de
¢ol.labora¢i6 amb El Punt Avui.
Si. Som dos mitjans que tenim mm
5ptica nacionali ens podem com-
plementar en continguts, difusi5
mtitua, etc., a trav~s dels nostres
portals i publicacions itamb~ de la
important plataforma de televisi5
que t~ E1 Punt Avui.

Tornant a la gestora, 45 f~cil trans-
metre a les empreses el valor afe-
git que els aporta la cultura?
Cada vegada m~s els empresaris
s’inter~acionalitzen, viatgen i ve-
uen la import ~mcia que les empre-
ses de fora donen ala cultura, no
per cobrir l’expedient, sin5 com
una inversi5 en coneixement que
pot enriquir els seus p]anteja~nents
de negoci. Invertir en cu]turaja no
~s nomds una qiiesti5 de costos i de
r~dits, que tamb~, sin5 que a m~s
se’n poden treure moltes coses:
captaciS, d’imatge, d’I+D... La crea-
tivitat fa eixamplar les ments i no-
m~s aixi podem evolucionar. ¯
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