
Sharon Rollston és irlandesa i tre-
balla per a l’agència Music Network,
que s’ocupa de donar suport als ar-
tistes en l’àmbit de la música clàssi-
ca, el jazz i la música tradicional. Per
a ella, la d’enguany ha estat la seva
primera Fira Mediterrània. «L’expe-
riència ha estat fantàstica. La músi-
ca, el teatre, els castellers... hi ha
molta riquesa en la cultura popular,
i la gent és molt acollidora», assegu-
rava ahir a les portes de la taverna si-
tuada al Casino, a poques hores de
tancar la 20a edició del certamen.

La cultura, però, no està aïllada
del context polític i social on es
desenvolupa, i això s’ha notat
més que mai aquest any,
amb una fira atípicament
politizada. Passejant per  la
Llotja, era inevitable sentir
converses entre artistes,
programadors i altres
professionals acredi-
tats, que comentaven
l’actualitat catalana, el
referèndum del dia 1 d’octu-
bre i els possibles escenaris
de futur que s’obren a partir
d’ara. Però més enllà de colar-se
a totes les converses, quina in-
fluència real pot tenir sobre

l’àmbit de la cultura el focus polític i
mediàtic que està vivint Catalunya?
L’interès creixent pot afectar positi-
vament en l’exportació de propostes
d’artistes catalans? Segons els pro-

gramadors i artistes consul-
tats, presents a la fira, la cultu-
ra catalana ja té un bagatge

previ i una marca consolidada a l’ex-
terior; en tot cas, l’atenció generada
pot reforçar aquest fet, tot i que per
a la majoria de professionals encara
és d’hora per dir-ho. 

Des de la perspectiva de l’artista
italiana Anna Cinzia, vinguda des de
la ciutat de Lecce, «la música catala-
na ja té una forta identitat, i és molt
coneguda». «El que està succeint
aquí és molt preocupant, i alhora
molt interessant en l’ambit polític i
social. No trobo just que hi hagi tota
aquesta violència, i espero que Ca-
talunya aconsegueixi refermar la
seva cultura i la manera de pensar»,
afegia l’italiana.

En una línia similar s’expressava
la Sarah, una jove hongaresa esta-

blerta a Barcelona que va preferir
no revelar el seu cognom.

«Ara tothom coneix Cata-
lunya i sap què hi passa,
però no crec que la si-
tuació política afecti la
música. Pel que he ex-
perimentat fins ara, la

cultura és molt forta
aquí», assegurava. Des de

París, l’artista DJ Click, que
fusiona l’electrònica amb el folk

i les músiques del món, aportava
certs matisos: «en l’àmbit de la mú-
sica encara no hi ha una exportació
gaire àmplia; s’exporta més inte-
riorment, a la resta d’Espanya. A
fora, Catalunya exporta molt en
circ o en pintura, per exemple. A
París hem vist aquestes discipli-

nes», comentava el francès.

«Un referent»
Des de Màlaga, la cantant María Es-
teban, membre del projecte musical
Red Rombo, opinava que Barcelona
és un «referent» cultural. «Molts
companys meus han passat per la
ciutat, i no crec que el focus mediàtic
faci augmentar l’interès; són molts
anys de destacar». El seu company

artístic, el barceloní Gerard Mases,
hi coincidia: «Catalunya es val per si
mateixa en l’àmbit cultural, i sempre
ha tingut prestigi. El tema de la pro-
jecció musical cau pel seu propi pes:
no necessita cap polític. Les prime-
res bandes de mestissatge que hi va
haver a Espanya eren de Barcelona,
i també hi ha hagut molts grups de
rumba que s’han anat exportant. Les
propostes d’aquest estil han tocat a
la majoria de festivals», assegurava
l’artista, que apuntava l’existència
d’un nombre elevat de centres de

formació musical com a factor clau.
Per al periodista Albert Reguant,

activista musical i exdirector del pro-
grama Hidrogend’iCat FM, «qualse-
vol acte de violència, sigui on sigui,
sempre repercuteix en positiu inter-
nacionalment. A més, molta gent co-
neix Catalunya pel seu moviment
pacífic i pel fet de tenir una cultura
oberta i progressista». Segons Re-
guant, «molts dels companys que
han vingut de fora a la fira han vist
les imatges, i estan més assabentats
del que passa que els espanyols. Tot-
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 Tirallongues. La colla manresana va ser l’amfitriona d’una reeixida jor-
nada que va compartir amb les colles de Berga i de la Vila de Gràcia.

MIREIA ARSO

 Unió Musical del Bages. La formació manresana va sonar ahir al matí a
la Taverna Estrella Damm, amb un ampli repertori eclèctic i festiu.

SALVADOR REDÓ

 Sherpah. El grup bagenc va animar la festa a la plaça
d’Europa amb el concert que va fer dissabte a la tarda.

 

Artistes i programadors intercanvien opinions a la llotja professional

Els professionals de la
fira creuen que la cultura
catalana té segell propi
Artistes i programadors consideren que, si bé l’actual focus polític i mediàtic
pot reforçar l’interès internacional, les propostes catalanes ja s’exporten arreu 

La música catalana
és molt coneguda i

ja té una forta identitat. El
que està succeint ara és
molt interessant»

ANNA CINZIA
ARTISTA ITALIANA

Catalunya té
prestigi, i es val

per si mateixa en l’àmbit
cultural. La projecció cau
pel seu propi pes»

GERARD MASES
MEMBRE DEL PROJECTE MALAGUENY RED ROMBO
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