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Diari de Girona expressa les
seves pròpies opinions
únicament a l’Editorial i respecta,
com a publicació oberta i plural,
la dels seus articulistes.

a ciutat de Girona ha fet una
aposta clara per a ser conegu-
da com a una ciutat en la qual
es realitzen festivals durant els

dotze mesos de l’any. D’aquí la idea de
crear la marca Ciutat de Festivals. 

Cada temporada, es realitzen setze festi-
vals a la capital gironina, si bé alguns s’han
consolidat internacionalment, d’altres van
camí de fer-ho i altres es mouen en un àm-
bit molt més reduït. El fet és que l’aposta és
clara. Posar en valor els festivals que s’or-
ganitzen a la ciutat de Girona a través d’es-
tablir sinèrgies entre ells, pactar calendaris
per tal que no se solapin i consolidar una
oferta cultural potent paral·lela a l’oficial.

L’aposta de tenir algun festival de refe-
rència és un recurs molt utilitzat per a la
majoria de ciutats per promocionar-se i al-
hora generar activitat econòmica. Fins al
punt que per a alguns municipis  ha esde-
vingut una necessitat.

Si ens hi fixem, la majoria de ciutats
mitjanes del país, tenen un festival de refe-
rència: Figueres té l’Acústica; Vic, el Mer-
cat de Musica Viva; Banyoles, l’Aphonica;
Manresa, la Fira Mediterrània; i Tàrrega la

Fira del Teatre, entre altres. 
I en molts d’aquests casos, l’aposta és

exitosa. Ho podem veure aquests dies amb
el Festival Strenes de Girona, un festival
amb una consolidació envejable en la seva
segona edició. El cap de setmana passat, la
ciutat bullia de gent que havia vingut a Gi-
rona a conèixer les novetats musicals de la
propera temporada. I estic segur que en
els quinze dies que queden de festival,
aquest activitat augmentarà. De mica en
mica, Girona s’està convertint en l’escenari
on els artistes musicals catalans presenten
els seus nous treballs, gràcies a aquest in-
novador esdeveniment.

I és que alguns festivals es consoliden i
acaben vinculant-se inevitablement a la
ciutat –com el cas de Temporada Alta– i
d’altres passen sense pena ni glòria pel ca-
lendari. I és aquí on poden sorgir els dub-
tes de la nova marca Ciutat de Festivals. En
l’aposta pel conjunt dels festivals de la ciu-
tat com a marca unitària. 

Vulguem o no, Girona serà reconeguda
com la ciutat de certs festivals i no neces-
sàriament de tots. És el que passa quan
parlem de marques, que no podem enca-
bir-hi masses coses ja que difícilment són
percebuts per el conjunt de la ciutadania.

Una marca no és un logotip, ni una
imatge, ni una campanya publicitària. No
res més que aquells conceptes que la ciu-
tadania vincula a una paraula. En aquest
cas, al nom Girona. Però sobretot, és allò
que ens identifica i ens fa diferents.

Girona és moltes coses. Però per a la
majoria de gent, sobretot és tres o quatre
coses. Cal, doncs, reforçar aquests concep-
tes que fan especial a la ciutat i vetllar per-
què tot el que aquesta generi sigui cohe-
rent amb aquests valors que l’identifiquen
i la diferencien.

Es pot aconseguir que la gent vegi Giro-
na com a la ciutat on es realitzen festivals

tot l’any? Com una ciutat de festivals? I
tant. Però l’aposta ha d’anar més enllà de
crear una marca, calendaritzar festivals i
de sumar sinèrgies entre aquests. 

L’objectiu, sobretot, ha de centrar-se en
garantir que aquests festivals siguin cohe-
rents amb la imatge de la ciutat. L’aposta
no pot ser només una suma d’esdeveni-
ments al llarg de l’any, sinó que aquests
han d’emanar Girona pels quatre costats.
Ha de transmetre la idea que la ciutat que
acull aquests festivals no és irrellevant,
sinó que és el marc ideal perquè aquests
es desenvolupin i creixin. Una suma que fa
crèixer als festivals i a la ciutat. 

Si es va en aquesta direcció, la nova
marca té un futur esperançador, sinó, serà
una marca que tindrà més dificultats per
consolidar-se. Veurem com evoluciona en
els propers mesos.

El que sí denota aquesta aposta és l’evi-
dència que Girona serà cultural o no serà.
Avui ja ningú discuteix que la ciutat de Gi-
rona té en la cultura un dels seus valors
principals. Entenent cultura d’una manera
àmplia: patrimoni, museus, art, música,
teatre, cultura popular, història, literatura,
festivals, etc. Si en alguna cosa aquesta
ciutat pot competir és en el camp cultural.
I aquest ha de ser un dels seus eixos de fu-
tur.

La cultura, no només com a generadora
d’activitat econòmica –avui dijous a les
19.30h a a la sala La Planeta hi ha un debat
sobre el tema– sinó també, com a element
de cohesió social i educació ciutadana. La
cultura com a motor econòmic i d’educa-
ció ciutadana. I per això, ha de formar part
de l’estratègia de promoció de la ciutat,
però també de l’estratègia social i educati-
va. I això significa una aposta per una cul-
tura més accesible, descentralitzada i di-
versa. En aquest camí, els festivals poden
jugar-hi un paper important: fer arribar la
cultura al conjunt dels ciutadans, alhora
que es genera activitat econòmica.

Aquest és un dels reptes de la Girona
del futur, i la marca Ciutat de Festivals hi
pot tenir un paper important.
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«Avui ja ningú discuteix que la
ciutat de Girona té en la cultura
un dels seus valors principals.
Entenent cultura d’una manera
àmplia: museus, art, música...»

Alt Empordà va perdre el 17%
de la seva població per causa
de la fil·loxera. Un trist recor-
datori d’ara fa 170 anys, una

plaga universal que en el seu dia a Portu-
gal la varen anomenar el «novo flagello das
vinhas». Era un insecte que s’alimentava
dels ceps i matava totes les vinyes, sense
excepció. Per falta de feina, els emporda-
nesos de les vinyes es veieren abocats a

una emigració massiva. La plaga va venir
de Nord-amèrica cap al Regne Unit i Fran-
ça, i pel Roselló i el Vallespir va arribar a
Sant Quirze de Colera l’any 1879, avançant
imparable cap a totes les comarques viní-
coles de Catalunya.

Sembla que el govern de l’Estat espa ny-
ol es va mostrar massa inactiu contra la
plaga. Una llei d’indemnitzacions preveia
alguna compensació, però els pagesos que
l’esperaven varen quedar terriblement de-
cebuts. Es feien congressos, es feien reco-
llides de mostres i demés tràmits massa
acostumats. Amb la indignació general hi
hagué un alçament popular al poble de
Llers contra l’entrada de tants teòrics de
tantes comissions. Mentrestant, els page-
sos més tossuts continuaven plantant sar-
ments contaminats, amb la qual cosa la si-
tuació es va agreujar. Un autèntic desga-
vell. Fins i tot es va implantar un impost
especial per combatre la fil·loxera, quan
precisament les vinyes ja eren mortes.

L’Institut Català de Sant Isidre va entrar
en unes juntes d’acció: fou cridat a Catalu-

nya, amb urgència, el científic francès Dr.
Monnier, coneixedor d’un procediment
químic contra la fil·loxera; després d’una
visita del territori ell va fer diagnòstic i re-
cepta del producte adient que, des de
França, va ser enviat cap aquí. Però aque-
lla tramesa fou retinguda a la frontera du-
rant 54 dies, per qüestions burocràti-
ques/duaneres, diguem-ho així, provisio-
nalment. M’agradaria que algún historia-
dor prengués aquest episodi com un ob-
jecte d’estudi de tota la veritat i en fes la di-
vulgació corresponent. El cor em diu que
hi tenim alguna lliçó per aprendre-hi.

Actualment, en una Europa que vol-
dríem solidària del tot, potser no succeiria
la vergonya d’aquells 54 dies que es va en-
callar un enviament destinat a un bé de vi-
tal importància. Sembla que avui es podria
solucionar  amb una piulada nerviosa, cap
al nord o cap al sud, qui sap, sempre som
al mig.

Ara podríem fer una mena de joc de
ciència-ficció, com una reflexió, sobre una
virtual plaga; hi serien convidats molts

grups que –sense mirar protocol, perdó–
podrien ser aquests: els pagesos, els ecolo-
gistes, els diputats, els senadors, els conse-
llers, els ministres, els enòlegs, els ajunta-
ments, els amics de les vinyes, els sociò-
legs, els biòlegs, els peridistes. Ah, i els ter-
tulians, i els assessors de les institucions
públiques. Anava a posar un adjectiu qua-
lificatiu específic per a cada col·lectiu,
però em podria «passar», i això ja forma
part del joc reflexiu, que és personal del
lector. Consistiria a imaginar-se quina ac-
tuació faria avui mateix cadascú davant
una plaga i un entrebanc com aquells suc-
ceïts a la meitat del segle XIX . Perquè ara
–i sempre– cal assumir responsabilitats.

Perquè resulta, per exemple, que la línia
comarcal de la MAT s’ha fet tota sola, i el
parc Central de Girona s’ha desfet tot sol, i
la misèria econòmica i social, que ha por-
tat la crisi com una nova fil·loxera, també
es deu haver fet tota sola, i la seva solució
qui sap en quina frontera està retinguda, i
no pas 54 dies sinó que ja fa 8 anys que
dura.
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