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Un documental reviurà la
història del grup Dusminguet
Durant una dècada, Dusminguet, liderat
per l’ara cantant de La Troba Kung-Fú,
Joan Garriga, van ser una de les bandes es-
sencials de la música popular del país. Ara
l’equip que aplega l’associació No Music
No Life prepara un documental que els vol
retre homenatge. L’objectiu és estrenar-

lo al Festival In-Edit 2014, coincidint amb
els deu anys de l’adéu de Dusminguet. El
documental recollirà el testimoni dels
protagonistes que van formar part del
grup, que a més de repassar aquells anys
explicaran els camins que han pres les se-
ves vides després d’aquell període.CULTURA

Alemanya i Dinamarca, dos referents que centren un debat a la Pedrera
Les jornades també inclouen un

debat sobre els canvis, les perspec-
tives i els reptes de les polítiques
culturals en què intervindrà Steve
Green, president de la selecció i el
comitè de seguiment de les capitals
europees de la cultura. Finalment,
Julianne Schulze, consultora en
economia creativa, parlarà des de la
perspectiva privada a partir de la
manera de fer de les indústries cul-
turals al Regne Unit.e

Cercle de Cultura per debatre sobre
nous models culturals a Europa. Les
jornades comencen avui a la Pedre-
ra i seguiran demà i els dies 30 i 31 de
gener. “L’objectiu és estimular el
debat sobre les polítiques cultu-
rals”, explica Jordi Pardo, membre
de la comissió organitzadora, que
completen Xavier Marcé, Cristina
Salvador i Ferran Audí. Es tracta de
veure com funcionen diferents mo-
dels europeus en els quals es pot

emmirallar Catalunya. “Volem que
les jornades tinguin un sentit pràc-
tic i positiu”, diu Salvador, que pro-
posa dedicar més temps a “buscar
solucions”. Un camí per aconseguir-
ho és escoltar com ho fan en un pa-
ís petit i innovador (Dinamarca), on
la cultura està molt vinculada als
ens locals, i en una potència econò-
mica amb estructura federal (Ale-
manya) que alhora treballa per a la
internacionalització.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Christine Merkel és
una gestora cultural alemanya espe-
cialista en polítiques culturals i co-
operació. Gustavo López és un uru-
guaià expert en polítiques culturals
i integració que treballa a Copenha-
guen. Merkel i López són dos dels
ponents de Cultura. Horitzó Euro-
pa. Un altre model és possible, les
primeres jornades organitzades pel

Solucions
El Cercle
de Cultura
promou
jornades amb
“sentit pràctic”

Catalunya busca
diners i models

a Europa
Cultura aspira a atreure 34 milions d’ajuts europeus

destinats a internacionalitzar el talent creatiu

La Unió Europea acaba de fer pú-
bliques les bases d’Europa Creati-
va, un programa dotat amb 1.460
milions fins al 2020 destinat a im-
pulsar els sectors culturals. Cata-
lunya vol fer queixalada al pastís.

LAURA SERRA

BARCELONA. El pastís europeu des-
tinat a la cultura ja té definits els in-
gredients i el pes. Amb l’inici d’any
s’han fet públiques les bases dels
projectes que promocionarà la Unió
Europea i els diners que hi destina-
rà: 1.460 milions d’euros. El depar-
tament de Cultura s’ha proposat
que Catalunya s’endugui una part
més gran del pastís del que havia
aconseguit en el període 2007-2013.
“La presència a Europa ha sigut er-
ràtica i la cooperació entre públic i
privat no ha tingut solidesa”, deia
ahir el conseller Ferran Mascarell.

Hi ha hagut casos d’èxit, com per
exemple l’Escena Transfronterera
que va inventar el festival Tempora-
da Alta amb el Teatre Archipel de
Perpinyà, o bé el cicle Modul Dance
que ha liderat el Mercat de les Flors,
però eren projectes que depenien
de l’empenta i eficiència de cada
institució. Per això la conselleria
s’ha reestructurat per dedicar un
equip del mateix departament, que
han anomenat Accelerador de Pro-
jectes Europeus, a una assessoria
per a empreses i professionals de
tots els sectors que ha de “sistema-
titzar” l’accés als ajuts europeus i
donar-los “prestigi, marca”.

L’objectiu és “quantitativament
important”, remarcava el conseller.
El repte que s’han imposat és que la
cultura catalana s’endugui d’Euro-
pa Creativa 33,85 milions d’euros
en el període 2014-2020, ja sigui
per a projectes culturals o bé per a
audiovisuals i transmèdia. El con-
seller ho estira fins i tot, sent opti-
mista, fins als 50 milions. Treure
profit d’aquest programa és una de
les línies estratègiques de la legisla-
tura per a Mascarell, que garanteix
que els ajuts de la Generalitat a la
producció es mantindran, al mar-
ge del que s’aconsegueixi d’Europa.
“Tenim talent i tenim la necessitat

estructural d’internacionalitzar-
lo”, defensa.

Aquest divendres, en una jorna-
da per a professionals a l’Arts San-
ta Mònica es desgranarà el progra-
ma europeu que, per exemple, ator-
ga punts si es treballa en xarxa amb
països de nova incorporació a la UE.
Però la tasca de l’Accelerador de
Projectes Europeus no és només
d’assessoria i acompanyament ad-
ministratiu, sinó que també pot
col·laborar en la recerca de socis in-
ternacionals i exercir suport i pres-
sió davant la Comissió Europea. La
subdirecció d’aquest projecte la li-
deren des de l’oficina de l’ICEC a
Brussel·les.

Fins ara han passat per la tutela
del departament de Cultura 50 pro-
jectes. Com a exemples, ahir es van
fer públics tres projectes: un Banc
del Moviment, que seria una base de
dades internacional de coreografies
i moviment fet amb el sistema de
captura de moviment; la creació
d’un circuit euroregional de cançó
d’autor, i un projecte d’educació de
nous públics a través de la fotogra-
fia i el cinema. La primera convoca-
tòria del programa és al març, i a fi-
nals del 2014 es podrien començar a
rebre les primeres partides econò-
miques en cas que els projectes tin-
guin l’aval de la UE.e

MODUL DANCE, UN EXEMPLE
El Mercat de les Flors i el

Temporada Alta són exemples
d’ambició europea. MERCAT FLORS

Objectiu: un 50% més
de recursos europeus

33,85 milions
Objectiu per al període 2014-2020

Dels 1.460 milions en joc a Europa,
la conselleria espera que com a mí-
nim un 2,5% es quedin en projec-
tes privats i públics catalans.

22,42 milions
Aconseguits entre el 2007 el 2013

En l’etapa anterior, 80 projectes
catalans es van endur 5,80 milions
d’Europa i 229 projectes de l’apar-
tat mèdia van assolir 16,62 milions.


