
hom ens ha fet preguntes i ens ha
donat missatges de suport», afirma-
va.

Manca de perspectiva
A més de destacar el bagatge i l’inte-
rès que genera des de ja fa temps la
cultura catalana, una altra idea coin-
cident entre els professionals con-
sultats és la manca de perspectiva
per analitzar les conseqüències de
la situació actual. Així ho resumia la
distribuïdora de CIRCulant Mana-
gement, Jordina Blanc, vinguda des

de Mataró: «És una evidència que
aquests dies estem sent notícia, i
s’ha aconseguit que el món giri la
vista cap aquí i que hi hagi força em-
patia amb el que està passant. Pot
ser que hi hagi una repercussió pel
que fa a la cultura: per exemple, hi
pot haver festivals que cada any
creen el seu focus, i que pensin ja en
Catalunya, però encara és molt aviat
per saber-ho. En tot cas, si són festi-
vals especialitzats en música, crec
que ja coneixen que a Catalunya hi
ha força producció musical. El focus

actual pot ser un reforç, però no un
descobriment», conclou Blanc.

La professional, que explica que
durant la fira ha estat inevitable fer
referència a l’actualitat i a «la massi-
ficació de notícies que rebem»,
apunta que tot plegat també pot te-
nir conseqüències directes en la
contractació no a l’exterior, sinó dins
de Catalunya: «Per exemple, si el
nostre client és un ajuntament o és
un director d’un festival que depèn
d’unes subvencions. Tots tenim in-
terès per veure cap on caminarà tot
plegat, però encara no conei-
xem l’abast de les repercus-
sions. Ara mateix és més un
tema de comentari que
no pas de reunió».

Efectes negatius?
En aquest sentit, també hi ha
professionals que creuen que la
politització de la cultura pot tenir
efectes negatius per a alguns artistes.
L’actor Aureli Arnau, gran coneixe-
dor de la fira Mediterrània -on no-
més ha faltat a tres de les vint edi-
cions celebrades- comentava ahir
que ha trobat a faltar la presència
d’alguns professionals al certamen.
«Aquest any l’he viscut de forma di-
ferent a altres edicions; la fira se
m’ha quedat buida, pobra d’assitèn-
cia. I m’he plantejat si aquesta sen-
sació podia ser arrel de la situació
política, però ho desconec. Els pro-
gramadors de fora han vingut; pot-
ser els tècnics de cultura s’han que-
dat a les seves localitats per si havien
d’apagar focs», apunta. 

Més enllà d’això, els artistes tam-
bé poden veure’s afectats per la seva
implicació política. Gerard Mases
posa, en aquest sentit, un exemple
viscut de primera mà: «El fet que hi
hagi un focus polític a Catalunya pot
arribar a perjudicar-nos, no en l’àm-
bit europeu, on encara és massa
d’hora per treure conclusions, però
sí a l’Estat Espanyol. L’altre dia, el sa-
xofonista Dani Pérez va expressar,
com tants d’altres, la seva opinió a
Facebook sobre les càrregues de l’1
d’octubre, i una de les primeres per-
sones en rebatre-li va escriure:
‘Dani, després no et queixis quan no
et contractin a Alacant o  Múrcia».
Sigui com sigui, Mases considera
que «independentment del que pas-
si en l’àmbit polític, els músics a Ca-
talunya són prou bons i tenen prou
creativitat per tirar endavant».

LA VIVÈNCIA CIUTADANA
 La fira està consolidada tant des
del punt de vista professional com ar-
tístic. Però és de justícia destacar que
la ciutadania s’ha fet seva la proposta
i participa plenament de les activi-
tats, tant les d’interior com al carrer.

ESCENARIS CANVIATS
 L’atzar és imprevisible i no es pot
saber què triomfarà i què no. De for-
ma simultània, dissabte actuaven els
polonesos Volosi al Sielu, on no s’hi
cabia, i Rocío Márquez i Fahmi Alqhai
en un Conservatori amb poca gent.

MARTA PICH

 L’empatia dels més petits. Un jove espectador de la fira interacciona en
aquesta imatge amb una ovella de fusta de la companyia Xip Xap Teatre. 

MARTA PICH

 Cobla Berga Jove. La formació va tocar ahir a Sant Domènec en un con-
cert on van participar el grup sardanista Dintre el Bosc i el Ball de Cavallets.

MARTA PICH

 Centre Parroquial de Monistrol de Cal-
ders. El grup teatral va actuar als Carlins.

MARTA PICH

 Un espectacle ‘per cagar-s’hi’. Catalunya és un país de tradicions escatolò-
giques. Engruna Teatre ho va certificar amb el muntatge itinerant Tufff!

MIREIA ARSO

 Una pausa per menjar. El pati del Casino va acollir una concorreguda àrea
gastronòmica que van aprofitar centenars de persones per agafar forces.

MARIA OLIVA

En l’àmbit de la
música encara no hi

ha una exportació àmplia;
Catalunya exporta molt
en circ o pintura»

DJ CLICK
ARTISTA FRANCÈS

El focus polític i
mediàtic actual pot

ser un reforç per a la
producció cultural, però
no un descobriment»

JORDINA BLANC
DISTRIBUÏDORA I PROGRAMADORA
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