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El festival Clownia 
convoca més de 
4.000 persones 

enbreu

El festival Clownia, una iniciativa del grup ripo-
llès Txarango per presentar el seu nou disc Som 

riu, va convocar el cap de setmana més de 4.000 
persones de totes les edats a Sant Joan de les Aba-
desses. Aquest poble del Ripollès va veure com la 
seva població es doblava durant dos dies. Divendres 
ja s’havien exhaurit les polseres que l’organització 
havia previst per acreditar als menors de 12 anys, 
que entraven sense pagar.  

Clownia és la ciutat utòpica que hauria pogut ser 
Barcelona i que imaginen els Txarango al seu disc 
Som riu. El grup ripollès voldria una ciutat amb mú-
sica, circ i teatre al carrer. I en això es va convertir 
Sant Joan de les Abadesses. La Troba Kung-Fú, Els 
Catarres, Cesk Freixas, Orxata Sound System i al-
tres grups van omplir tres escenaris –un dels quals 
gratuït– durant el cap de setmana. A més, hi va ha-
ver circ amb Pallassos Sense Fronteres i Cronopis, 
i teatre social amb Janot Carbonell.  

“Ha estat la millor versió del que nosaltres imagi-
nàvem”, explica el cantant de Txarango, Alguer Mi-
quel. “L’any passat vam voltar molt per fora de Cata-
lunya, ara ens fa molta il·lusió ser a casa i tocar per 
al nostre públic. Sempre hem funcionat per reptes, 
quan havíem de presentar el nou disc ens vam as-
seure i la idea més boja va ser la que més ens va agra-
dar”, afegeix Miquel. Txarango, però, no té clar si re-
petirà l’experiència: “Hem de veure si tenim l’em-
penta i l’energia per fer que una cosa així funcioni 
més anys o si ens quedem amb el bon regust 
d’aquest any”, conclou Alguer Miquel. 
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Els Txarango van impulsar Clownia a Sant Joan de 
les Abadesses per presentar el nou disc. ARNAU JAUMIRA 

La música, el teatre i el circ van ocupar diferents  
escenaris de la població ripollesa. ACN 

ARTS ESCÈNIQUES

El cas ‘Llibert’ o el fracàs de la cultura

inesperat: “Que es posin a treballar, 
com tothom!” 

El cas Llibert és la prova que les 
arts –per no erosionar més la pa-
raula cultura– es conceben entre 
els ciutadans de bé i els seus admi-
nistradors com un exercici d’ama-
teurisme o com una febre de joven-
tut passatgera. Una activitat pa-
ral·lela o finita. Els que jutgen –els 
que per sistema enfronten la utili-
tat de la cultura amb altres necessi-
tats bàsiques com l’educació i la sa-
nitat– consideren els artistes un 
segment de la societat no produc-
tiu. Un llastre suportable tan sols 
en un entorn de bonança general. 
Encara que alguns professionals 
han abandonat aquest prejudici 
(subvencions que acaben per cobrir 
el sou del peticionari), és encara 

més cert que és un prejudici assu-
mit amb enorme facilitat per tots 
els que han de donar resposta al 
benestar cultural de la societat. 

És l’excusa recurrent –com totes 
les que s’alimenten de les mitges ve-
ritats– per la inanició (llei de mece-
natge) o per l’acció renuent (limita-
ció del micromecenatge, clàusules de 
revisió de les subvencions). L’empa-
tia només aconsegueix redactar va-
gues promeses d’incert compliment. 
Hi ha de tot, menys compromís i re-
coneixement. Com si s’assumís que a 
la cultura la norma és el fracàs i l’ex-
cepció l’èxit. Per això els emperadors 
es queden despullats, quan l’èxit d’un 
artista destapa el nostre fracàs com a 
societat civilitzada, disposada que la 
gent de la faràndula s’enterri encara 
fora muralles.e

Llibert és un espectacle escrit i interpretat per Gemma Brió i dirigit 
per Norbert Martínez. FELIPE MENA

La queixa de Brió demostra la inexistència de la meritocràcia a les arts
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La crisi, fidel companya 
del teatre, és com la pre-
sència invisible en un 
conte sobrenatural de 
Maupassant. Ni l’èxit 

més gran és capaç d’exorcitzar 
aquesta ombra. El fracàs i el seu 
abisme sempre ho contaminen tot, 
fins i tot enmig d’un aplaudiment, 
amb el seu alè fètid. Un contracte 
fàustic contra la precarietat; una 
creu acceptada fins i tot pels tea-
trers menys penitents. La denúncia 
pública de les infamants condicions 
econòmiques que fan invisible un 
èxit de consens com Llibert, en can-
vi, genera escàndol perquè cor-
romp l’axioma anterior: l’èxit es 
converteix en epítom del fracàs.  

La improrrogabilitat del projecte 
que han aixecat Gemma Brió i Nor-
bert Martínez és una gran bufetada a 
la meritocràcia i als seus valedors. 
Pots firmar el teu millor treball com 
a actriu i autora, acumular premis i 
bones crítiques, atreure i emocionar 
el públic, i entre agraïments acabar 
demanant una feina que et permeti 
pagar factures. Un crit amb foto: Bet-
te Davis al seu anunci a Variety; la 
Brió i Marc Martínez –un altre actor 
fart de tot– a Facebook. I els ha arri-
bat un eco no general, però tampoc 


