
Marijó riba i huguet Des del campanar

Si algun foraster afeccionat a la mú-
sica clàssica, a la música culta, a la 
música... vostès ja m’entendran, em 
refereixo a aquella música que fa de 

tan mal adjectivar perquè sempre tens la sen-
sació que l’acabaràs perjudicant, deia, que si 
algun/a foraster/a afeccionat/da a aquesta mú-
sica s’ha passejat els darrers quinze dies per 
la nostra comarca es pot haver emportat una 
grata sorpresa en trobar-hi, entre d’altres, dos 
esdeveniments musicals d’alt nivell: l’un, la 
Cantata de Sant Nicolau de Britten, repetit a 
Sant Pere de Ribes i a la Parròquia de Santa 
Maria de la Geltrú i del qual ja s’ha fet esment 
en aquesta secció i l’altre, a Sitges, el 16è Con-
curs Josep Mirabent i Magrans de Cant i de 
Música de Cambra que ha assolit, sobretot 

en les darreres edicions, un elevat nivell de 
qualitat tant pel que fa als participants com 
pel que fa a l’organització. El nostre foraster 
o la nostra forastera, però, se’n pot emportar, 
alhora que una grata sorpresa, una errònia 
idea de la vida musical a la comarca, perquè li 
cal saber que durant el curs, durant la tempo-
rada, en aquesta comarca així com en d’altres 
(ja ho sé), l’activitat musical de la categoria 
de la qual parlem és molt, molt pobra, tot i 
tenir, dins el seu àmbit geogràfic, una bona 
orquestra professional i algunes formacions 
corals estables. No es confonguin.

Per altra banda és difícil trobar algú, sigui 
de la classe política o no, que et digui que no 
s’ha de subvencionar la cultura o donar-li 
suport. No queda bé dir que no s’ha de gastar 
diner públic en cultura, en l’art, però a l’hora 
de la veritat poques vegades es veu reflecti-
da en els pressupostos públics, una valenta 
voluntat política d’apostar a fons en aquest 
aspecte. Ara bé, no és que jo pensi que des de 
l’Administració pública s’hagi de subvenci-
onar la cultura al 100%, però sí en gran me-
sura i sobretot en aquells vessants que, avui 
per avui no poden subsistir d’altra manera, 
bé sigui per la seva magnitud, bé per la poca 
popularitat de la qual gaudeixen tot i ser con-
siderats políticament i social imprescindibles 
per al sosteniment d’una societat democràti-
cament evolucionada i competitiva. Així les 
coses i tal com ja hem dit ningú s’atreveix a 
dir no del tot encara que quasi mai trobem 
una clara aposta política que argumenti (polí-
ticament, és clar) aquesta necessitat. Per des-
coneixement? Per por? Per veritable incultu-
ra? I amb això no estic defensant la necessitat 
d’una cultura oficial, sinó que, precisament, 
la vull combatre.

Perquè... en aquest ordre de coses, quin 
paper creuen vostès que ha de jugar en tot 
això la iniciativa privada? Quin preu estan 
disposats a pagar per entrar a veure un espec-
tacle de gran format? O de format més petit? 
S’han plantejat mai quant cobra un músic 
d’una orquestra? I la solista principal d’una 
òpera? Han intentat calcular quin cost té una 
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concert? Creu que si vostè paga pot exigir el 
màxim rigor i qualitat? I si no paga, també? 
Sap si els artistes cotitzen a la Seguretat Soci-
al?... Preguntes i més preguntes que cal fer-se 
per a començar a entendre com es costeja la 
cultura de l’espectacle i per arribar a saber, 
realment, qui la subvenciona, qui hauria de 
fer-ho i com hauria de fer-se. Jo sóc de les que 
penso que és l’Administració, tal i com ja he 
expressat abans, qui ha de subvencionar, en 

gran mesura, la cultura. Però no només, l’Ad-
ministració. És clar que, per evolucionar en 
aquest aspecte ens faria falta una bona Llei 
del Mecenatge que no tenim i moltes més 
coses que passen, en primera instància, per 
una bona educació en aquest sentit. Mentre 
tant, la cultura, a casa nostra, es va subven-
cionant en part per l’Administració, en bona 
mesura per algunes obres socials d’algunes 
caixes d’estalvi, o sigui, entre tots, en menor 
mesura per alguna empresa privada i en bona 
part, per l’artista mateix. Sí, sí, tal i com els 
dic, per l’artista mateix; i veuran com és fàcil 
d’entendre.

Mentre l’Administració no acaba de fer 
l’esforç polític de jugar-se-la del tot per la cul-
tura i l’art i la iniciativa privada no troba in-

centiu per a invertir-hi és l’artista qui, a dife-
rència d’altres professionals més dignificats 
socialment i política, ha d’autosubvencionar-se 
el propi art. La cultura i l’art, en el nostre país, 
han estat subvencionades, bàsicament pels 
propis artistes en acceptar uns infravalorats 
honoraris de mans de l’Administració a canvi 
del seu ofici i de donar les gràcies per l’opor-
tunitat. És clar que hi ha excepcions, però no 
és d’aquestes de les que parlo.

Després d’aquest panorama i com que 
sempre he defensat que la producció cultural 
local és l’eina bàsica per a l’evolució d’una so-
cietat que es vol culta i participativa més que 
dormitori, aplaudeixo molt fort i felicito sin-
cerament la iniciativa de la Família Mirabent 
Magrans de Sitges  capaç de mantenir durant 
16 anys seguits i en les circumstàncies adver-
ses ja comentades, el Concurs Josep Mirabent 
i Magrans de Cant i de Música de Cambra. 
El que no puc aplaudir, des del meu punt de 
vista, és la ridícula aportació de l’Ajuntament 
de Sitges de 1.000€ en aquesta última edició 
del Concurs i que no fa més que corroborar 
la meva tesi de l’autosubvenció de l’artista. 
Si algú de vostès ha passat pel Palau Maricel 
de Sitges aquest darrer cap de setmana i ha 
gaudit de l’art desplegat per una gran quan-
titat de participants d’alt nivell en l’esmentat 
Concurs amb la valuosa participació d’uns 
Jurats de gran prestigi, per poc que hi refle-
xioni s’adonarà de la raó del meu comentari 
en relació a l’aportació de l’Ajuntament. Una 
vegada més fa falta que la persona adequada 
se n’adoni de la importància que té aquesta 
convocatòria i de la transcendència que pot 
tenir per a poder projectar un Sitges més pro-
per a l’esperit que presidia aquell carrer del 
Palau Maricel ara fa 100 anys i jo diria que 
més enriquidor. 

I en aquest sentit felicitar i aplaudir, 
també, La segona Festa de la Poesia a Sitges 
d’aquest cap de setmana i els seus impulsors. 
Com deia, només caldrà, ni que sigui per ca-
sualitat, que la persona adequada estigui en 
el lloc adequat en el moment precís. I que els 
déus escoltin les nostres pregàries!

Cal començar 
a entendre com es 
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l’espectacle

La producció 
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l’eina per a l’evolució 
social 

òpera, per exemple? I un concert d’un trio? 
I la Cantata de Sant Nicolau que vam poder 
escoltar la setmana passada? Si vostè és un 
dels espectadors i per tant va pagar per entrar, 
hauria pagat també cinc, deu o vint euros 
més per veure l’espectacle? Creu que l’en-
trada recollida pot arribar a pagar el cost de 
la producció? Sap qui ha pagat el total? Creu 
que hauria d’haver estat un espectacle d’en-
trada gratuïta? Creu que calia fer-lo, aquest 
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