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Els darrers 15 anys han
suposat la irrupció
d’un gran nombre de
festivals de tota classe

de temàtiques i dimensions en
un amplíssim ventall de pobles
i ciutats de tot Catalunya. Hi ha
apostes molt sòlides; d’altres
són molt més fràgils. Però glo-
balment articulen una platafor-
ma decisiva per promoure la
creativitat i estimular-ne la di-
fusió. Són també un element
essencial de cohesió del territo-
ri i representen un dels princi-
pals mecanismes de connexió
internacional de la vida cultural
catalana. Algunes xifres oficials
indiquen que només l’estiu de
l’any 2006 es van materialitzar
més de dos-cents festivals en el
conjunt de Catalunya.

Els festivals són l’altre aspec-
te a considerar per tal d’avaluar
l’estat real de la cultura catala-
na; són una peça complementà-
ria de les institucions infraes-
tructurals (museus, bibliote-
ques, etcètera), de les empreses
culturals i de les entitats associ-
atives. Institucions, empreses,
entitats i festivals són la base es-
tructural de la cultura d’un país.

La llista actual de festivals és llar-
ga i engrescadora. Vista en con-
junt és una mostra de la vitalitat
de la cultura del país i de l’arre-
lament de les tendències més
actuals. Destaca la magnitud
delsquedonensortidaa lesmúl-
tiples branques de la vida musi-
cal i audiovisual. Proliferen les
noves propostes en l’àmbit dels
nous corrents electrònics i
s’apunta una renovació entre
les propostes escèniques.

Entre els celebrats més re-
centment destaquen, per
exemple, Trapezi de Reus, de-
dicat al món del circ, Offf, cen-
trat en la cultura creativa post-
digital, Únicas, especialitzat en
la veu femenina, Swab, dedicat
a l’art plàstic... Entre els clàssics
contemporanis tenim Animac
de Lleida, Primavera Sound,
Festival de Guitarra, Art Barce-
lona, Loop, Festival de Poesia,
Kosmòpolis, Diba, dedicat al do-
cumental, Festival de Flamenc,
Festival de Jazz de Barcelona,
Festival de Jazz de Terrassa,
LEM, Festival de Música Anti-
ga, Alternativa, Festival de Ci-
nema, etcètera. Entre els clàs-
sics, un: el Grec.

Entre tots els festivals nas-
cuts els anys 90 destaca Sónar,
el festival de música avançada i

art multimèdia. Ha acabat con-
vertint-se en un paradigma
mundial del format dels festi-
vals contemporanis. Sónar és
avui una referència internacio-
nal, és un dels projectors més
intensos que té avui la projecció
exterior de la cultura catalana.
No és per casualitat que s’hagi
assignat al Sónar la responsa-
bilitat d’organitzar les compro-
meses nits de la cultura catala-
na a Frankfurt 2007.

Sónar ha combinat molt bé
tot un conjunt d’ingredients
que serveixen de guia per en-
tendre les raons de l’èxit de
molts dels festivals esmentats.
Normalment, darrere de cada
festival hi ha un grup de joves
ben decidits a fer emergir una
realitat artística nova. Habitu-
alment també solen tenir èxit
els grups que han tingut la pa-
ciència necessària per gestio-
nar l’arrencada del projecte
sense precipitacions excessi-
ves. Solen saber buscar la con-
fiança de gent de les generaci-
ons anteriors i incorporar-les al
projecte. Busquen sense defallir
la participació de les adminis-
tracions culturals públiques,
encara que gairebé mai obte-
nen un suport immediat i fàcil.
En el cas del Sónar, paradoxal-
ment, les institucions locals
(Ajuntament i Generalitat) no
van ser inicialment gaire recep-
tives, però finalment la força
dels fets s’ha imposat. Són pro-
jectes amb notable ambició in-
ternacional. Darrere de cada
bon festival s’ha conformat una
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El paper cultural
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Com els deia l’altre dia, els vint anys
de l’Institut Menorquí d’Estudis
van propiciar una exposició dels di-
versos aspectes de la cultura cata-

lana en aquella illa. Josefina Salord va defen-
sar la conveniència d’editar la correspon-
dència (1906-1926) entre Francesc Camps i
Mercadal i mossèn Alcover, plena de detalls
interessants de l’època. Joan F. López Casas-
novas va descriure l’evolució de la literatura
menorquina: passat el “Segle d’Or” –finals
del XVIII i principis del XIX– i totes les pos-
teriors persecucions espanyolistes de tot
allò que no fos una pàtria i una llengua, in-
closa la “terra cremada” del franquisme,
avui hi ha per primera vegada un considera-
ble gruix d’autors i d’obres que han enfilat el
recte camí de la normalitat, saltant els mar-
ges illencs i conquerint el mercat general de
la nostra literatura a cavall d’editorials com
La Magrana, Proa i Bromera. Aquest és el
cas Josep M. Quintana, Joan Pons, Esperan-
ça Camps i Maite Salord.

Maria Paredes, la primera especialista
actual en Antoni Febrer i Cardona (1761-
1841), va explicar com aquest gran huma-
nista utilitza plenament el català en un
moment en què els col·legues cedeixen da-
vant el castellà; cosa que “pagarà molt
cara”: tota la seva obra (un centenar de
manuscrits: tractats gramaticals i lèxics
sobre el llatí, el francès, el castellà i el me-
norquí; llibres de pietat, de versos, de geo-
grafia, etc.) quedarà inèdita. Xavier Gomi-
la va repassar la feina dels especialistes
menorquins en toponímia: Jaume Ferrer i
Aledo, Francesc Camps i Mercadal, Lluís
Casasnovas i sobretot Josep Mascaró i Pa-
sarius (que finalment va esdevenir col·la-
borador de l’Onomasticon de Coromines).
Joan Veny va explicar la confecció d’un ex-
tens corpus de textos d’interès dialectal:
s’ha començat per 450 documents baleà-
rics de gèneres variats, cosa que permet de
detectar i aïllar amb seguretat fenòmens
ortogràfics, fonètics, morfològics o lèxics.

Els oients, la Secció Filològica de l’IEC,
vam poder encara recórrer l’impressio-
nant poblat talaiòtic de Torre d’En Gal-
més, amb l’ajut del centre de recepció i del
nostre particular cicerone, Cosme Aguiló,
coneixedor de cada paret seca, de cada
cocó, de cada topònim d’aquestes illes
misterioses, com ara el Tordonell de prop
de Maó, que seria probablement un Tor o
‘turó’ Redonell ‘arrodonit’. Un cocó és un
clot a la roca, adequat per recollir aigua de
pluja. I les parets..., ah, les parets seques
són tot un món enlluernador si t’hi acos-
tes i te’n diuen el nom de cada cosa: la
mare o el terra on s’assenten; s’assenta-
ment o pedres de la base, col·locades dins
s’escombra o regueró; s’encadenat o reng
de pedres planes que corona i protegeix
s’igualat o línia d’acabament (si el corona-
ment és a dos vessants és d’esquena
d’ase); i els margers o paredadors o mes-
tres de paret seca, tot un ofici ja pràctica-
ment desaparegut (ara n’hi ha alguna es-
cola, et diuen mig desconfiats: perquè
ningú no és capaç d’imitar els qui ho sabi-
en d’haver-ho mamat...).

empresa creativa capaç de ges-
tionar amb rigor els aspectes
privats i públics del projecte.

El Sónar, fa 14 anys, va ser
ideat per tres joves emprene-
dors i inquiets. Enric Palau,
Sergi Caballero i Ricard Robles
van dibuixar un projecte molt
sòlid que els va permetre obte-
nir el suport de la Societat Ge-
neral d’Autors i del Centre de
Cultura Contemporània. Van
crear una empresa molt creati-
va capaç de treballar amb rigor
i ambició internacional.

Sónar ha tingut l’habilitat
d’anar configurant els seus
continguts al ritme dels frenè-
tics canvis en el món de la mú-
sica, l’electrònica i els multi-
mèdia. Ha transitat de les mú-
siques avançades a un
esdeveniment que abraça tots
els àmbits de la cultura més
contemporània. Es nodreix de
les produccions sorgides de
totes les identitats creatives del
món. És productor de cultura
universal. El Sónar és avui una
manifestació global i local.
Marca tendències universals i
ubica la ciutat de Barcelona en
un lloc destacat al mapa de la
producció d’idees, d’estils i de
moviments. Combina el caràc-
ter de trobada urbana presen-
cial amb els fluxos creatius que
es deriven de l’ús intensiu de la
xarxa. Ha esdevingut un conte-
nidor on se sintetitzen tota
mena de diversitats expressi-
ves, que alhora tenen en el fes-
tival un lloc principal de retroa-
limentació. El Sónar alimenta
pluralitats, des de Catalunya.

La recepta del Sónar ha estat re-
lativament senzilla: construir
des de la intel·ligència dels pro-
motors una empresa creativa i
sumar el suport d’algunes insti-
tucions culturals i administra-
cions públiques. El Sónar i
molts dels festivals que es fan a
Catalunya són bons exemples
de com s’han de fer les coses.
Els festivals són magnífics ins-
truments per donar oportuni-
tats a la gent de manifestar la
seva expressivitat i connectar
amb les tendències culturals del
món: es lògic que les adminis-
tracions públiques els facin cos-
tat. Barcelona ha de mantenir
la seva convicció sobre el paper
urbà dels festivals i més con-
cretament del Sónar, i la cultu-
ra catalana ha d’integrar entre
els seus actius les seves mani-
festacions més avançades.

Emprenedors

Ferran Mascarell

El Sónar, fa 14
anys, va ser ideat
per tres joves
emprenedors
i inquiets

Joan Solà
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