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ElComentari J.M. Hernández Ripoll

Passejant per les Festes de
Gràcia he redescobert la im-
portància dels escenaris.

Sembla mentida que quatre fustes
i dos cavallets puguin separar amb
tanta claredat la música del soroll.
Les taules aixecades als carrers
guarnits han estat plenes d’alterna-
tives sonores que han cobert tots
els gèneres imaginables. Del folk
pirinenc del Pont d’Arcalís i Les Vio-
lines a expressions de hip-hop,
salsa, rock dur, jazz de butxaca i

Respecte als escenaris

cançons pensades per als infants.
Però quan els professionals del so
desaven els instruments obligats
per l’horari que dicten les normati-
ves, començava aleshores l’insofri-
ble rebombori dels que gaudeixen
fent soroll sense permís.

Fa uns anys, l’anunci d’un cotxe
utilitzava un grup que emprava
tota mena d’artefactes. Els Olodum
brasilers usaven la mateixa tècnica
i el resultat era impressionant. Pe-
rò la colla de babaus impresenta-

bles que s’han dedicat a picar per-
sianes i contenidors a la plaça Rius
i Taulet i a altres indrets del barri
demostren tenir el sistema psico-
motriu absolutament espatllat. Vull
dir que necessiten una revisió a
fons, si entre les seves aspiracions
vitals hi ha la de portar el ritme
amb més o menys encert. M’ho co-
mentava un senyor que pul·lulava
sense nord pel Torrent de l’Olla: “Si
almenys ho fessin bé, com que no
ens deixen dormir podríem ballar”.

A l’home no li mancava raó. El
guirigall era atroç. I observant la
fal·lera amb què picaven els seus
improvisats tambors es diria que
eren sords, o que anaven suficient-
ment emboirats per no notar la di-
ferència entre el que escolten als
seus iPods i el que produïen amb la
seva febre festiva. Ja ho deia al
principi. He redescobert els esce-
naris. M’agraden i els respecto. Es-
pecialment després de passejar
per les Festes de Gràcia.

Sembla mentida que
quatre fustes i dos
cavallets puguin
separar amb tanta
claredat la música
del soroll

ElFITAGaposta
perprimercop
per les
coproduccions

Elisabet Escriche
GIRONA

El Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona
(FITAG) portarà a escena
per primera vegada dues co-
produccions. La visita de la
vella dama serà l’encarre-
gada d’inaugurar el Festival
dimarts vinent i estarà in-
terpretada per diferents
companyies gironines; l’al-
tra és ¿Qué será?, una obra
d’un grup sevillà que l’any
passat ja va participar en el
certamen. “Hi haurà qua-
ranta actors. Són papers
poc agraïts perquè molts
només parlen dos minuts,
però havien de venir a tots
els assajos”, va explicar ahir
el director de l’espectacle
inaugural, J.M. Beni.

El responsable de FITAG,
Martí Peraferrer, espera
que un cop s’hagin estrenat
les produccions viatgin a al-
tres escenaris tant nacio-
nals com internacionals.
“Volem potenciar una doble
via: la de portar grups
d’aquí, que és la que sempre
hem tingut, i que els grups
d’aquí intentin projectar-se
internacionalment”, va
puntualitzar.

En l’edició d’enguany hi
participaran vint companyi-
es: cinc són de les comar-
ques gironines, un 50% més
que l’any passat, i vuit pro-
cedents de diferents punts
del món: Bèlgica, Alemanya,
Colòmbia, Eslovàquia, Itàlia,
Rússia, Síria i Xile.

Les coproduccions no
són les úniques novetats. El
FITAG comptarà amb do-
bles funcions i més escena-
ris –cinc en total–, entre
els quals hi ha per primer
cop el Teatre Municipal de
Girona. El certamen, que
compta amb un pressupost
de 178.000 euros i s’allar-
garà fins a l’1 de setembre,
oferirà 6.000 entrades gra-
tuïtes per veure les repre-
sentacions. ■

Màrquetingvaticà
A ‘Jesús renta més blanc’ Bruno Ballardini analitza la campanya
de vendes que ha dut a terme el catolicisme al llarg de la història

Ada Castells
BARCELONA

L’especialista en publicitat
i teòric de la comunicació
Bruno Ballardini (Venècia,
1954) creu que va ser l’Es-
glésia catòlica qui es va in-
ventar el màrqueting i, per
argumentar-ho, ha desgra-
nat les tècniques de venda
que ha utilitzat al llarg de la
seva història per, segons ell,
fidelitzar un producte: el
cristianisme. A Jesús renta
més blanc, editat en català
a Mina, no es deixa cap de-
tall per sustentar la seva
tesi: el catolicisme és el pro-

ducte amb la millor campa-
nya de la història.

El llibre ha estat editat,
entre altres llengües, en ita-
lià, en alemany i en francès,
al Quebec, i arreu s’ha en-
frontat a crítiques furibun-
des i elogis desmesurats. El
que és irrefutable és que el
producte s’ha sabut vendre
i des de la portada, una re-
creació de l’envàs d’un de-
tergent, fins al títol, que
n’és l’eslògan, l’autor inten-
ta portar cap a les seves ai-
gües els lectors. Acaba el
seu treball excusant-se en
unes conclusions sorpre-
nents: “Aquest llibre no re-

flecteix en absolut les opi-
nions de l’autor”, reves-
tint-lo així d’una pàtina
d’objectivitat.

La campanya
Sigui com sigui, el títol con-
vida a la reflexió d’una ma-
nera provocativa. Anuncia
que “el primer product ma-
nager de la Multinacional,
un tal Pau de Tars, va saber
organitzar un dispositiu de
persuasió” a través de la
idea que tots som fills dels
pecadors Adam i Eva i
estem salvats gràcies al sa-
crifici de Jesús. És a dir, es
crea el problema (una taca

als pantalons) i la solució (el
detergent que renta més
blanc), ben bé com en una
campanya publicitària.

L’autor també parla de
les accions dutes a terme
pels relacions públiques de
la marca (així anomena els
evangelistes), que preparen
el terreny a la campanya, i
dels lemes com No tinguis
cap Déu fora de mi per eli-
minar la competència.

També analitza com es
van sacralitzant les escrip-
tures per acabar sent in-
contestables i com la litúr-
gia ajuda a dinamitzar “el
punt de venda”, que és el

temple, portat a la seva mà-
xima expressió a través de
kitsch vaticà i els especta-
cles massius de l’últim pon-
tificat de Joan Pau II.

Aquests són només al-
guns exemples de com
aquest professor venecià
que viu entre Roma i Tò-
quio ha lligat dues matèries:
el catolicisme i el màrque-
ting. Que és tendenciós? No
hi ha cap dubte. Que al seu
llibre s’aprèn més sobre
màrqueting que sobre reli-
gió? També. Que és una lec-
tura per debatre? Segur.
Així ha estat a altres països
i, aviat, ho podrà ser aquí. ■

El Vaticà té desplegats productes de marxandatge que serveixen com a record per als turistes ■ OLIVER BERG / EFE




