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econeguem-ho. Hem convertit
els festivals de música a l’estiu
en un dels principals recursos
turístics de la majoria de les

poblacions de la Costa Brava. No hi ha po-
blació amb vocació turística que no tingui
el seu festival musical. 

Una epidèmia que, en extendre’s de ma-
nera alarmant els darrers anys, ha provocat
que el que era un recurs més a l’hora d’atraure
visitants i de promocionar la localitat, s’ha-
gi convertit gairebé en l’únic recurs utilitzat,
provocant una bombolla musical.

Semblava que amb la crisi i la reducció dels
pressupostos municipals, la «festivalitis»
desapareixeria i només es mantindrien
aquells més consolidats, però ha passat just
al contrari. S’han conservat amb dificultats
els grans festivals, però alhora se n’han creat
molts més, de petits i amb una oferta molt si-
milar. Aquest fenòmen es dó na a tot Cata-
lunya, però té una força evident a les co-
marques gironines. En quin moment vam
creure que només els festivals musicals po-

díen posicionar la nostra localitat?
Els festivals són una bona eina per a po-

sicionar una ciutat o una destinació, però no
són l’única i, a més, presenten alguns pro-
blemes quan no són singulars i exitosos. No
cal dir que els festivals d’estiu que tots tenim
al cap (Castell de Peralada, Cap Roig, Tor-
roella o Porta Ferrada) són un actiu turístic
de primer nivell per a la Costa Brava, però ho
són en tant que estan consolidats, tenen un
públic diferenciat, atrauen públic interna-
cional i són capaços de projectar la loca li tat.

El problema ve quan tenim tants festivals
de música a l’estiu com localitats costaneres
hi ha a les comarques gironines. I és aquí
quan sorgeixen els dubtes, ja que l’organit-
zació d’un festival hipoteca bona part dels re-
cursos econòmics que molts municipis tenen
per promocionar el turisme. En alguns casos,
doncs, el festival limita la capacitat de pro-
moció de la ciutat. Com podríem resoldre l’ex-
cessiva oferta de festivals de la Costa Brava
alhora que es millora en capacitat de pro-
moció econòmica i d’atracció turística?

En primer lloc, reforçant els «festivals
ban dera» que funcionen. Sobretot, si la se -
va aposta és diferenciadora. En aquest sen-
tit, l’aposta del Festival de Peralada per la lí-
rica, l’òpera i la dansa és singular i aporta va-
lor afegit a l’oferta d’estiu de la Costa Brava.
La intenció del Patronat de Turisme de crear
una marca a l’entorn d’aquests grans festivals

doncs, va en aquesta direcció i cobra molt de
sentit. En segon lloc, en el cas de la resta de
festivals, és necessari apostar per la diferèn-
cia. No és sostenible que els mateixos grups
actuïn a tres o quatre festivals que es troben
a pocs quilòmetres de distància. Cal generar
propostes diferents amb públics diferents.
Només així serem capaços d’atraure pú-
blics diversos a una destinació molt més àm-
plia.

Tampoc cal que els festivals siguin només
de música. D’acord que és el més senzill i més
acceptat, però no tots els festivals han de ser

musicals, poden ser punts de trobades de
qualsevol altre camp. Tenim grans exemples
com el Temps de Flors a Girona, el Terra de
Trobadors a Castelló o el Tarraco Viva a
Tarragona.

També és una opció renunciar a un es-
deveniment potent de quatre o cinc dies a
canvi de consolidar una oferta turística i cul-
tural al llarg dels mesos d’estiu. I això signi-
 fi ca pensar una oferta diversificada mitjan-
 çant productes innovadors, visites i activitats
que sumin petites sumes de visitants al llarg
dels mesos d’estiu. Fugir dels tres dies de bo-
geria per cinquanta dies de petits mo vi-
ments.

I finalment, és urgent que els ajunta-
ments entenguin que no té cap sentit com-
petir amb la localitat del costat a l’hora de pro-
gramar un festival. Ateses les dimensions de
la nostra destinació, allò interessant és sumar
esforços. Cal que cada vegada més anem cap
a la creació de «festivals de festivals». Festi-
vals co-organitzats per tres o quatre municipis
que facin de les potencialitats de la seva ofer-
ta una suma que els faci possible competir
amb altres propostes culturals. Això només
té sentit però, si aquesta suma genera en una
oferta singular i diferenciada.

Els turistes i els estiuejants cada vegada són
més exigents i no es conformen a tenir una
oferta musical de qualitat a l’entorn de la seva
localitat d’estiueig, sinó que busquen més co-
ses, moltes més coses. Cal, doncs, que els res-
ponsables turístics i culturals de les localitats
amb vocació turística innovin i apostin per
propostes que avui potser semblen arrisca-
des però d’aquí a uns anys seran exitoses. I
sobretot, que vegin la Costa Brava com un tot.
Com una oferta que ha de ser diversificada
i que segur que encara té espais per omplir.
Pot ser el nostre poble el que ofereixi allò que
la nostra destinació ara no ofereix i que té un
públic que ho espera?

Caldrà fer-se aquestes preguntes, caldrà re-
pensar l’oferta per quan la bombolla explo-
ti. El municipi que es resituï avui, segur que
en traurà rèdit demà.
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«Els festivals són una bona eina
per posicionar una ciutat o una
destinació, però no són l’única i, a
més, presenten alguns problemes
quan no són singulars i exitosos»
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n dels fets més notables de la
construcció de Catalunya és la
Revolució Industrial. S’im-
planta el procés de la gran in-

dústria que crea un sistema econòmic de
progrés. Altres regions d’Espanya no va-
ren entrar a la roda del progrés modern.
Són 72 les colònies fabrils existents a Ca-
talunya a finals del XIX. Ter i Llobregat
són considerats els dos rius més treballa-

dors d’Europa; la resta de colònies al Ri-
pollès és fita eloqüent de treball i vivenda
per a tothom. La classe treballadora, però,
s’ho havia de guanyar. L’any 1900 a les fà-
briques de Catalunya hi treballaven
30.000 nens i nenes, sovint amb pèssimes
condicions; un nen cobrava la quarta part
del jornal d’un home.

El país va progressar, llavors. Actualment
el «Quadrat d’Or», a la ciutat de Barcelona,
és un conjunt d’edificis del temps del Mo-
dernisme, alçats per burgesos i industrials,
irrepetible i excels patrimoni de cultura. Al
peu de cada edifici també s’escauria algun
record d’aquell proletariat que laborava 70
hores setmanals, infants i adults que en-
gruixien un 40% de població analfabeta: tre-
ballaven i no tenien temps per res més. Un
país no és mai del tot blanc, de perfecció i
netedat, ni tampoc mai no és tot negre, en-
fonsat i perdut. Per explixcar-ho millor po-
saré dos exemples més, d’aquella època. L’a-
ny 1891 s’inaugura la fàbrica de la Colònia
Güell, a Santa Coloma de Cervelló. Lligada
a aquest cognom d’alta ressonància i de bon
gust arquitectònic, s’inicia l’esperança de

vida per a incomptables treballadors i fa-
mílies que fugen de situacions d’extrema po-
bresa. Treball abundant a la vista, tot i les se-
ves dureses. I el mateix any 1891 es funda a
Barcelona l’Orfeó Català, una entitat (ho es-
criuré repetint-me paraules anteriors) lligada
a una alta ressonància que obre l’horitzó de
la cultura com a realització personal dels
cantaires que tenen aquí una oportunitat
d’esdevenir ciutadans participatius i feliços
d’entrar en un món que no és el pesarós de
les 70 hores laborals.

L’altre exemple és també una coincidèn-
cia en el temps. Continuem a la Colònia Gü-
ell. L’any 1905, un treballador de 11 anys d’e-
dat cau a una caldera amb àcids a alta
temperatura; el diagnòstic és gravíssim,
però una iniciativa social d’altruisme heroic
aconsegueix un èxit exemplar: 43 treballa-
dors de la fàbrica, dos fills d’Eusebi Güell i
el capellà del poble s’ofereixen voluntaris per
a un transplantament de pell; els donants
han de patir l’extracció d’una superfície de
pell (10 per set centímetres) en viu, sense an-
estèsia, per necessitat quirúrgica de l’èpo-
ca. Les múltiples operacions són un èxit de

la ciència, però encara més de la solidaritat
humana. L’episodi és conegut com «els fets
de la pell». I ara ve la coincidència que apro-
fito per destacar: aquell mateix any 1905 es
posa a Barcelona la primera pedra del Pa-
lau de la Música Catalana, destinat a donar
glòria a la nostra cultura i a obtenir una ad-
miració universal. 

Junts, doncs, el record d’una pàgina ter-
rible, per ser esborrada, i la memòria joiosa,
per ser enarborada. Aquest és el país que te-
nim, cal assumir el passat, serenament.
Patint i progressant. És fàcil de dir que cada
vegada que el país progressa, algú –al peu
de la lletra– hi ha deixat la pell. Per arrodo-
nir-ho recordo l’historiador Vicens Vives
que opina amb duresa sobre la situació d’a-
quells treballadors: «Són errades que només
poden repetir-se cada dos o tres segles,
però són tan monstruoses que costa molt de
ser digerides per la societat que les comet si
no reacciona amb llestesa, caritat i justícia».
Hauríem de rellegir-lo sovint, en aquest
2014, quan tanta gent hi deixa la pell, a les
malvestats de la llarga crisi, i el país no es veu
que progressi. 
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FESTIVALS D’ESTIU,
L’ÚNICA RESPOSTA?


