En un mundo podrido y sin ética,
tan sólo nos queda la estética
Makinavaja

Quan llegiu aquest article,
segurament estareu cansats de
sentir parlar de l’esdeveniment que ha copsat l’activitat de la ciutat de
Barcelona els darrers mesos: el Fòrum de les Cultures.
La majoria creurà que està sent un èxit –si més no
mediàtic–, d’altres ja l’haureu visitat i alguns, potser, hi
participareu d’una manera o altra.
Es podrien escriure pàgines i pàgines sobre les raons
que fan situar-se en una posició crítica respecte d’aquest Fòrum de les Cultures: consolidació d’un
model urbanístic especulador, nul·la participació
ciutadana en el seu disseny original, empreses patrocinadores de dubtosa activitat en favor de les cultures, inversions astronòmiques, contractacions precàries, selecció acurada i políticament correcta dels
debats, i un llarg etcètera.Tot plegat, «en nom de les
cultures», la qual cosa no posa en dubte ni les bones
intencions de moltes de les activitats que s’hi desenvoluparan; ni l’oportunitat que suposa veure exposicions insòlites, ni les consciències que podran despertar-se en sentir parlar de diversitat cultural, sostenibilitat i cultura de la pau. Però no es pot deixar en un
simple enunciat de marquèting el que ha estat la
legitimació sobre la qual s’ha sostingut la celebració
d’un esdeveniment d’aquestes característiques. La
qüestió de fons no només és una qüestió de concepte, sinó de tergiversació de certs discursos i
nocions en favor de l’«espectacle multicultural».
Els materials promocionals del Fòrum de les
Cultures (web, tríptics, programes d’activitats, anuncis publicitaris…) ofereixen elements més que preocupants sobre com s’està construint el discurs sobre la noció de cultures i derivats: interculturalitat,
diversitat cultural, integració cultural, immigrant…, un
vocabulari de nova incorporació en la nostra parla i
d’un ús que, més enllà de decorar discursos, aprofundeix poc en el seu significat real quan no en fa
un ús erroni. No era pas anecdòtic que, a un mes de
la seva inauguració, els mitjans de comunicació
nacionals auguressin un rotund èxit d’assistència al
Fòrum –s’havien venut més de mig milió d’entra-

En el context sociopolític actual semblava encertat
organitzar un esdeveniment, un punt de trobada, per
afrontar el nou món global, les noves composicions
de les societats occidentals, les polítiques migratòries, les relacions internacionals de mercat, la convivència entre ètnies i cultures en espais comuns,
etc. Però, en el nom de l’encontre cultural, el que
sembla dominar en els programes és que l’apropament a les cultures es fa mitjançant concerts espectaculars, tallers, exposicions… i hom es planteja
si no hagués estat millor concebre i defensar-ho
estrictament com una fira de les cultures.
El Fòrum és una espècie d’escenari on els diferents
pobles del planeta mostraran les seves músiques i
danses, gastronomies, manifestacions artístiques, simbòliques i de creences… Efectivament, aquestes són
expressions de les cultures que poden esdevenir ponts
de comunicació entre elles, però tot pot quedar en
pura (re)presentació si no es té clar que el que subjau a aquestes manifestacions, del que ens parlen,
són les maneres d’organitzar-se les societats, de
modes de producció, de cosmovisions i de relacions
de poder. Molt em temo, però, que ens quedarem
en l’intent tant d’apropar la diferència com de superar l’estigma que atorguem a aquells que ens són
estranys, diferents. Els «diàlegs» sobre les relacions
Nord-Sud, les condicions de treball dels immigrants, les polítiques de control i lleis d’estrangeria,
les desigualtats socials, poden quedar relegats a un
segon pla en favor d’una concepció estètica de les
cultures. I per a això no cal preocupar-se, perquè
d’estètica, la diversitat cultural, ja ho és!
Des d’un altre vessant, ara des de l’àmbit de l’activitat cultural del nostre país, la representació de la cultura catalana ha estat una dels punts més debatuts en
els mesos previs al Fòrum, la qual semblava satisferse no només en l’adopció del català com una de les
llengües oficials i la incorporació de l’espardenya en
l’uniforme del personal de protocol, sinó també en
l’interès que els elements festius propis de la nostra
cultura hi fossin presents.
Precisament, durant aquests mesos, ha estat interessant observar com el significat que es donava al
Fòrum dels d’individus i/o vinculats a entitats culturals diferia si es tractava de grups ubicats en l’àrea
metropolitana o fora d’ella. D’una banda, existia una
mena de percepció «metropolitana» del Fòrum que
o bé protestava per com s’entenia la participació
d’aquests grups, o bé directament estava emprenyada per no haver estat convidada, o bé inten-
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des–, però que alhora s’alertés de la mínima xifra de
gent inscrita en els espais destinats als debats, els
anomenats «Diàlegs», quan aquests haurien de ser el
veritable motor de qualsevol acte que s’autodenomini «Fòrum».

Caramella

tava treure’n el màxim benefici ja fos en termes
econòmics o publicitaris. De l’altra, des de la resta
del país, la percepció del Fòrum era molt més tranquil·la i sense excessives contradiccions. A canvi,
s’acceptava la concepció eminenment centralista de
l’esdeveniment i s’aprofitava l’oportunitat de poder-hi actuar en cas d’haver-hi estat convidat. Les
colles, entitats, músics, associacions, etc., hi anirien a
«firar-se», i així calia entendre-ho.

MÚSICA I CULTURA POPULAR
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A més del perill de reduir les cultures a expressions
estètiques, el Fòrum participa d’una equivalència perillosa que en el camp de la cultura –i per extensió
de les polítiques culturals– ja s’ha experimentat:
concebre-la com un producte de consum, sinònim
de diversió, de manera que les cultures esdevenen
pur espectacle. Arribats a aquest punt, cal mostrarnos reflexius i atents. A l’igual que en la nostra realitat més propera quan arriba la festa major d’un
dels nostres pobles, cal diferenciar el que és una
programació cultural festiva del que forma part del
patrimoni festiu que ens pot identificar (o no); «en
el nom de les cultures» s’ha organitzat una activitat
que es presenta més espectacle que fòrum. El Fòrum compta amb bons patrocinadors que es tradueixen en bones inversions que asseguren un bon
espectacle i una satisfacció majoritària. El turisme i
la projecció internacional de Barcelona actuen com
a teló de fons d’aquesta gran actuació i no es pot
menysprear que la participació de bona part d’aquest públic és, en primer terme, en tant que consumidors d’aquest producte d’oci.

El Fòrum finalitzarà el 24 de setembre coincidint
amb la festivitat de la Mercè; serà el moment de fer
les valoracions oportunes –especialment econòmiques–, però des del seu naixement cal assenyalar
sense complexos el paper que ha jugat el poder institucional, és a dir, tant les administracions general i
local com els partits polítics en particular, i en tant
que representació de la societat i, per tant, del seu
teixit associatiu.Tots ells, han donat el seu vistiplau
de manera tàcita, sense cap mínim esperit crític ni
abans ni durant el seu disseny, ni en la forma ni en
els continguts. Continua sent molt més atractiu i
rentable, econòmicament i políticament, emmirallar-se en l’altre, i si és ben exòtic i políticament
correcte, millor.
A tall d’exemple, una de les paradoxes fruit d’aquesta política més preocupada per la projecció
exterior que pel coneixement, treball i inversió en
clau interna i propera a les iniciatives culturals del
territori, ha estat destinar milers d’euros perquè determinades entitats fossin presents al Fòrum, una
quantitat que supera amb escreix el finançament
necessari per aquesta entitat per sobreviure i realitzar la seva activitat anualment. Molts dels patrocinadors d’aquest Fòrum, públics o privats, són dels
qui tant ens consta aconseguir recursos, no només
econòmics, conveni rere conveni. Ara, en canvi, i
per 141 dies, ha estat viable obtindre’ls, i tot «en
nom de les cultures».
MONTSERRAT SOLÀ
30 d’abril de 2004

C. Penyagolosa, 7, baix 46006 València

