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/// Opinió / Imaginarium cultural

Xavier Marcé

ue els programes culturals, com les
empreses o els projectes creatius neixin

i morin no ens hauria d'estranyar. Passa en tots
els terrenys de la vida i a vegades és una mani-
festació d'ordre i salut social. El que ens obliga
a reflexionar són les raons per les quals alguns
projectes desapareixen i si la funció que han
desenvolupat en vida ha estat aconseguida o si
algun altre projecte n'ha pres el relleu.

Hi ha tres elements que permeten institu-
cionalitzar els programes culturals. El primer és
el consens sociopolític, sovint expressat en
forma de llei, normativa o programa dotat
d'una forma jurídica estable. El segon és la cer-
tesa objectiva d'una demanda social inexcusable
i exigent. El tercer depèn de l'existència d'una
voluntat política, artística o empresarial com-
promesa individualment amb un determinat
projecte.

La fortalesa d'un projecte és directament
proporcional a l'ordre amb els quals hem expo-
sat els elements anteriors i no cal que perdem
massa temps observant que a Catalunya la rea-
litat s'explica sovint amb un ordre invers, cosa
que provoca la manca de durabilitat de molts
projectes i la poca coordinació entre tots ells.

La Marató de l'espectacle inventada ja fa
vint-i-cinc anys per Juan Eduardo López i
Arnau Vilardebó, entre d'altres, no ha aconse-
guit despertar el consens polític necessari, ni
dóna resposta exacta a les exigències d'una pro-
fessió més preocupada pels bolos i les contrac-
tacions públiques que no pas per l'animació i
l'esclat creatiu.

Mala cosa quan tot plegat acaba en mans
d'uns agitadors pesats que es passen el dia
demanant més i més subvencions per fer el
mateix de sempre. Ni la Marató ha connectat
amb la nova creació, ni la nova creació ha tro-
bat en la Marató la placenta ideal per explicar-
se 

Ironies a part, la pregunta que cal fer-nos
és: I després de la marató què?  Potser deixem
en mans dels imaginables però encara no nats
espais per a la creació, la generació d'aparadors
de la creativitat alternativa o fins i tot d'aquella
creativitat, gens alternativa, que passeja amb
dignitat una professió polièdrica -la de l'artis-
ta- per les fronteres dels espais institucionals i
l'establishment de la cartellera dels espectacles.
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Els nous espais del Raval -per ubicar-los d'alguna manera- són un
receptacle interessant de noves propostes, però no resolen aquest imagi-
nari col·lectiu, un pèl freaki però realment encisador, que ha representat
la Marató.

És evident que en els darrers anys la Marató havia esdevingut una
trobada eclèctica d'artistes i espectacles, però a la fi tal eclecticisme no
era altra cosa que el reflex d'una profunda transformació del sector: la
crisi de les companyies, la desaparició de les arts escèniques com a pro-
jecte vital associat a la furgoneta i al bolo o la professionalització dels
artistes en mans de teatres públics, empreses de producció o serials tele-
visius.

La Marató era un termòmetre fidel de la creativitat menys intel·lec-
tualitzada i de les bonances o mancances d'un mercat artístic progressi-
vament esbiaixat cap a fórmules més o menys estereotipades. Justament
ara que les aigües de la creació semblen remoure's, tot fa pensar que la
Marató podia trobar respostes a les seves preguntes sense resposta.

Potser, com ja va passar amb el Festival de Teatre de Sitges, deixem
en mans d'una immediata, però sovint vaporosa, proposta alternativa
que ompli el forat que la mort d'aquest tipus d'activitat deixa al nostre
país. Cal que no oblidem que qui dia passa any empeny, i que sovint la
promesa d'una proposta substitutòria mor al calaix, indecís i plumbi
d'un decisió política.

A Catalunya tenim dificultats objectives per reconèixer el treball
dels emprenedors privats. Patim una malaltia crònica que és la de pen-
sar que la cultura s'ha de fer des de les institucions i que fora d'elles tot-
hom treballa car, amb escàs rendiment i amb criteris personals. Pensem,
per contra, que els ajuntaments o la Generalitat ho beneeixen tot d'una
legitimitat cultural i una perfecció tècnica inqüestionable.

Quin greu error! La Marató no ha tingut l’oportunitat de transfor-
mar-se, d'evolucionar, de debatre seriosament el seu present i el seu
futur (culpa de la que no se'n lliuren en absolut els seus organitzadors)
perquè ha estat presonera del virus que ens posseeix i ens converteix en
una de les potències culturals més endogàmiques d'Europa.

Com el Festival de Sitges, com li podria passar al Centre d'Art Santa
Mònica i alguns projectes
més, la perllongada agonia
és la conseqüència d'una
profunda desídia cultural.
La resposta no és mai dei-
xar-ho morir, és -hauria de
sernecessàriament-trans-
formar-ho. Costa molt
desenvolupar un projecte,
calen molts anys per
col·locar-lo al calendari
mental d'una professió, de
tal manera que a la cultura
adquireix valor una frase
paradoxal: mai s'és massa
vell per morir.

Sobre la marató 
i altres defuncions culturals


