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Veient tot el que has fet, com et sols presentar tu?

Jo em poso molts barrets. Hi ha hagut moments

determinats que he estat fent una única feina i era

més fàcil ser concreta. Per exemple: quan estava a

l’agència de management i contractació artística i

m’encarregava de la branca del booking i

internacionalització -la part d’exportació per obrir nou

mercats i territoris-. Durant aquests 8-9 anys era més

fàcil definir-me. Va ser un moment en el qual només

estava amb l’empresa i això tenia molt de pes. Tot

sovint la gent et defineix per la feina que fas i on

treballes... Això m’empipava molt perquè la feina és

feina i jo sóc jo, la feina no em defineix. 

Llavors dius que treballes en gestió cultural?

Sí, diria que el sentit més ampli m’he mogut al camp

de la gestió cultural. Ara treballo a l’ICEC amb un

càrrec tècnic de responsable de música de l’àrea de

mercats i internacionalització i ajudo a les empreses

catalanes a exportar i treballar la internacionalització.

Però ara em defineixo d’una manera molt oberta i amb

diferents barrets: el gruix de temps més gran el destino

a aquesta feina a l’ICEC, però he estat programadora,

he estat docent, he treballat la comunicació musical,

col·laboro amb mitjans o faig encàrrecs de redacció

com especialista en música, sobretot moderna...

Quin paper té la música a la teva carrera?

Jo vaig estudiar comunicació audiovisual i m’he

dedicat a la gestió cultural, però la música sempre ha

estat allà des de petita tocant i amb aquest interès. Ha

anat una mica de la mà acabar treballant en el sector

musical, però prèviament havia gestionat projectes

d’arts d’escèniques, de cinema, audiovisuals... Ara ja

tinc un perfil molt encaminat en aquest vessant musical

i és del que a poc a poc més m’he anat nodrint,

informant, treballant i amb qui em relaciono més en el

dia a dia, sobretot en aquest entorn. 

Vaig sentir parlar a la Mireia fa molts anys a una

taula rodona a la Sala Apolo sobre festivals de

música i feia temps que havia perdut el seu rastre.

Música, gestió musical, música moderna, festivals,

dones... el seu nom va aparèixer ràpid al meu cap i

no vaig triar en contactar-la. Quan em va proposar

quedar al Cafè Blau vaig connectar inmediatament

amb els meus anys musicals a l'Esmuc. De sobte,

sabia que la conversa fluiria fàcilment.
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De fet he vist que tens editats dos discos com

Miss Carrussel.

Havia tingut un projecte… ara està adormit.Com que

he treballat tant el vessant professional, la meva

expressió i creació no l’he volgut encabir dins

d’aquesta estructura perquè sé el que implica i

sempre dic que si he d’exigir-me a mi el que exigeixo

als projectes amb els quals treballo... M’agrada molt

la creació i la vull pura, no la vull passar per un

sedàs, la vull més lliure. 

Moltes vegades parlem de gestió cultural d’una

manera molt oberta. Després cadascuna de les

que estem allà dins som molt diferents, fem feines

molt diverses i es pot veure com un sector molt

variable... Em pregunto si aquesta etiqueta, amb

uns estudis reglats ja darrere, ens ajuda, dona

estabilitat o continuem navegant una mica...

Jo no vaig poder estudiar res aplicat en aquest àmbit

perquè no hi havia estudis d’això, però si el que he

estudiat és el que m’hagués de definir soc llicenciada

en comunicació audiovisual, comunicadora hauria de

dir... He acabat exercint la comunicació i no vaig

començar cap aquí. És un retrobament que ara

mateix estic gaudint molt, tot i que no m’interessava

durant molt de temps.

Llavors, quan jo vaig estudiar, el discurs que rebia en

el marc de l’audiovisual era “és per a molt pocs, no

fareu res, fora fa fred” i era una cosa molt desoladora

i desencoratjadora. Una cosa que sempre he intentat

transmetre és la idea de “tothom ha començat”.

Entendre que tothom parteix d’un “m’he d’afrontar a

coses noves”. A vegades penso ‘quina generació ha

tingut les coses fàcils?’. El sector musical és un

sector inestable i he passat moments molt inestables.

Ara mateix em trobo en un moment en què vull una

estabilitat i he anat a trobar-la perquè penso que és

molt important. En altres moments m’ha agradat molt 

una vida molt més autònoma, he treballat en projectes

que m’han donat molta corda i m’han xutat adrenalina i

he après molt. Tot depèn de les etapes vitals. Som

persones polièdriques, obertes i molt camaleòniques i

podem treballar en molts altres aspectes dins d’aquest

marc cultural. 

Amb quines feines has estat més còmoda i amb

quines menys?

Amb les feines he tingut de tot; algunes que m’he

estimat molt i en què he cregut molt i d’altres en què

m’he desangelat completament. Treballo en el sector

des dels 23 anys i aquesta trajectòria professional ja

ocupa la meitat de la meva vida. Amb el pas dels anys

i les experiències vas veient una mica totes les cares i

tens etapes de tot. Crec que ni hem d’enfilar-ho tot dalt

d’un pedestal, ni tot és tan terrible. Amb la visió de tot,

doncs poder dir “aviam, com estaria bé fer les coses?

Com em sento còmoda treballant? Com soc?” I així

estàs tota l’estona.

I amb la feina a l’ICEC, què estàs descobrint de tu i

de la teva carrera?

Aquesta feina nova de l’ICEC, dic nova perquè fa dos

anys que hi soc, és un gran canvi per a mi perquè

sempre he estat al sector privat i ara treballo al públic.

Per a mi era un sector interessant i crec que hi ha

molts prejudicis en el sector públic. Jo entenc la cultura

com un bé públic, necessari i social i és molt

interessant entendre com des d’allí, no des d’una

empresa concreta sinó vinculada a totes i pots ajudar-

les. A més, aquí sóc tècnica de música de tots els

àmbits, no només de la moderna sinó de la clàssica, la

world music, el jazz, el folk... I per a mi això és un gran

aprenentatge, així com el fet de conèixer i treballar

amb tota mena d’empreses d’àmbits musicals diferents

i, sobretot, ser conscient d’aquest factor de l’ajudar, de

ser servei públic, ja que reconec que tinc molta vocació

de servei públic. 

PÀG. 3 ENTREVISTAMIREIA MADROÑERO



És una vocació nova?

Això ja em passava amb la meva pròpia empresa: si

alguna altra empresa em demanava alguna cosa, mai

he tingut recança en compartir contactes, informació,

en donar pistes. (És poc comú això no?) És poc comú

però penso que crear aliances és súper important en

aquests sectors. També crec que és una qüestió de

karma. No em refereixo a “t’has de portar bé perquè

les coses et vagin bé”, però sí treballar d’una manera

que creïs comunitat, teixit comunitari i xarxa perquè

un dia et demanen ajuda a tu i tu en moltes ocasions

hauràs de demanar consell i ajuda en mil aspectes.

Ara mateix m’agrada molt no estar vinculada a una

empresa en concret i poder treballar i estar a

disposició de totes. M’agrada molt ajudar a encaminar

les coses i m’agraden els començaments i això també

ho he aplicat en la docència.

Com situes aquesta nova etapa respecte a les

feines anteriors?

Exercir d’agent o management m’ha arribat a causar

moltíssima ansietat (tot depenent del projecte) però

també desenvolupar un sentit fort de la

responsabilitat. De la teva feina depèn el projecte

artístic d’algú altre i en un projecte artístic hi caben

moltes coses: qüestions d’ego, de somnis,

d’aspiracions, desitjos i això va intrínsecament lligat a

la frustració. I com que soc una persona responsable

i compromesa, si em responsabilitzo, en primer lloc,

cal que tot compleixi el meu nivell d’exigència (que és

alt), però és que, a més, he de rendir amb l’exigència

d’algú altre i si no puc retornar el que espera,

aleshores es genera una suma de frustracions (la

meva i la de l’altra persona) i això és terrible. I en

ocasions vàries, aquesta sensació m’ha fet voler-me

desentendre molt d’aquest tipus de feina. També

depèn molt dels projectes i persones amb les quals

treballes i de la comunicació que hi ha. 

És molt diferent que tothom sigui realista, amb els

peus a terra, explicar i que s’entengui que ningú fa

màgia en aquest sector i que mai pots garantir les

coses i que es treballarà tan bé com es pugui per

aconseguir uns objectius que han de ser comuns. Però

no sempre es poden aconseguir totes les coses. 

Llavors la diferència amb l’ICEC és...?

Faig una feina que m’interessa i m’apassiona i no

sento la pressió que sentia abans. Treballo amb

projectes i empreses però des d’un grau de separació,

sense el vincle de ser la meva empresa. I això per a mi

m’he adonat que és una protecció. Aquesta separació

em permet ser conscient que la responsabilitat no és

només meva. No se’m pot exigir, ni qüestionar si una

gira surt d’una o altra manera. Jo donaré totes les

eines que pugui. Jo donaré tota la informació que tinc

a l’abast i explicaré unes maneres, uns mecanismes i

pistes, però deixant molt clar que la feina l’han de fer

artistes, empreses o la persona que se m’adreça. Amb

això m’he tret un gran pes.

Abans parlaves dels prejudicis del sector públic...

Sí, aquests dies m’hi trobo, relacionat amb el prejudici

amb l’administració pública i el món de les

subvencions. Per exemple, jo gestiono la línia de

subvenció per a projectes d’internacionalització de les

empreses musicals catalanes. Tot el que són tràmits

burocràtics ja és feixuc quan hi pensem, fins i tot dins

el departament a vegades ens pot semblar una de les

gestions més avorrides. Però d’altra banda, jo l’entenc

com la més important perquè consisteix en donar i

dotar de diners a empreses. És molt necessari que els

diners públics es reparteixin en el món cultural i que

vagin als millors projectes i, alhora, em sembla molt

important difondre aquesta informació precisament

perquè és pública. A vegades pot rondar la idea de

“que no s’assabenti gaire gent, que no la demani

ningú”. Mentida! Cal informar, s’ha de donar a 
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conèixer, la gent ha de saber com pot accedir-hi. 

I és important perquè és un sector amb pocs diners i

precaritzat. La professionalització en aquest sector

sovint passa per un temps llarg de voluntariat, fins i

tot, es dona per entès sempre que com que ens

agrada tant el sector musical i ja ens ho passem bé,

formar-ne part ja valida la gratitud. Jo mateixa t’ho he

dit abans, el discurs de que “això em dona un xute i

em permet conèixer molta gent” però sovint no està

remunerat o no està ben pagat... Per tant, em sembla

que és súper important que s’estableixi en tots els

projectes culturals una ètica de bones pràctiques i

maneres de treballar, que el treball es remuneri, ja

que si no es poden remunerar les coses no es poden

fer perquè no es pot explotar ningú. En altres camps,

per exemple, es paga per avançat. En la cultura

sovint és impossible, tot tard, i poc i regatejat i

malament... i crec que hem de canviar totes aquestes

dinàmiques.

Penso que és molt difícil tirar endavant un

projecte en aquest sector sobretot pel que fa a la

solvència econòmica en comparació amb altres

sectors. Em sorgeix el dubte de si aquest

“business angel” per nosaltres és el sector

públic. Està el sector públic per això? És la seva

responsabilitat o què hauria de ser?

Ara que hi treballo, per exemple, m’adono que jo

tenia un discurs previ diferent, quan estava a la

privada, vinculat a les subvencions i amb la línia que

ara gestiono. Abans entenia les subvencions i les

ajudes com un ‘si ho rebo ho faig’, és a dir, rebre

aquests diners em permet fer aquestes accions i

depenc total i absolutament d’aquestes ajudes. Ara

m’adono que és molt diferent de com ho hem

d’entendre. Al treballar amb una línia competitiva que

no saps quins diners rebràs jo ho explico molt: no

s’ha d’inflar, ni vestir bonic, ni disfressar, ni sol·licitar

ajuts tot pensant que d’aquesta depèn poder-ho fer. 

Cal tenir-ho clar: es vol fer aquesta inversió perquè es

tenen uns objectius, la voluntat i el projecte i es vol i es

pot tirar-lo endavant amb tot allò que impliqui (en el

cas d’internacionalització implica viatges, pagar

empreses per treballar accions, contractar plantilla,

inversió en comunicació...). I precisament, aquest ajut

cal entendre’l com un ajut, un suport. S’ha de plantejar

com un: faré tot això i puc fer-ho i si, a més a més, puc

rebre un retorn dels diners que he invertit, doncs

respiraré més tranquil. Si no pots anar a algun lloc, no

ho plantegis. S’han de fer les coses amb seny,

coherència i conseqüència. S’han de planificar

estratègies realistes i a l’abast del que podem fer. Cal

entendre que amb les inversions te la jugues, però si

estan ben fetes pot ser que surti molt bé. 

Quins projectes us solen arribar i quins s’estan

exportant més?

Ens arriben projectes de molts tipus d’empreses

diferents. Empreses grans amb projectes grossos i

projectes que comencen a treballar la

internacionalització. La nostra línia està molt més

enfocada al vessant de promoció en el sector

professional, la sol·liciten sobretot empreses no amb

una solvència tan ultra-assegurada, però hi ha de tot.

Amb empreses amb un bon rèdit econòmic el volum de

feina és molt gran i amb les noves també hi ha molta

feina perquè no és tan fàcil treballar l’exportació per

primera vegada i que tot vagi rodat. A més, el debat

que s’estableix al voltant de cada projecte és molt

interessant i com es reparteixen els diners: què és

preferible donar molt a poques empreses o poc a

moltes? Per a mi aquest també es el gran dilema i això

em sembla apassionant ara mateix. 

Per cert, petita curiositat... s’està exportant una

marca Catalunya?

Des de l’ICEC treballem amb la marca Catalan Arts

d’exportació de les accions i activitats que gestionem i 
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tot fent de marc paraigües internacional de les

empreses catalanes. Si anem a fires, tenim

representació catalana a showcases, si muntem una

delegació... Aplega tots els projectes i empreses

catalanes participants. Ni personalment ni des de

l’ICEC hi ha cap mena d’estereotip o encasellament

creat al voltant d’aquesta o de marca ‘Catalunya’. Al

revés, cada vegada es té una visió més plural i

compartim la idea de que com més varietat i més

eclèctics siguin els projectes que es puguin exposar

en el marc internacional, mostrarem més diversitat,

molt ventall, molt color i que passen moltes coses.

Cal una mentalitat oberta.

Alhora, quan parlem de projectes catalans em

refereixo a projectes d’aquí, no t’estic parlant de

llengua, d’identitat sí, perquè són d’un lloc perquè

resideixen en un lloc però poden tenir influències molt

diverses i de molts llocs del món. Precisament, crec

que el món ha de tendir cap la barreja i la mescla per

crear coses noves. L’altra cosa és la política, des

d’aquí sí que hi ha una voluntat d’exportar i promoure

el català, al ser una llengua minoritzada, i donar-li

valor. Jo tinc opinions crítiques de com tractar

aquestes qüestions. En qüestions d’exportació

musical, opino que les coses han de passar de certa

manera natural. Hi ha projectes musicals que, més

enllà d’un component lingüístic, s’hi sumen moltes

més característiques que fan que sigui exportable i

n’hi ha que no. Quan s’han de forçar les coses i

entrar-les amb calçador o de manera artificial mai

funciona. 

Obrim el meló COVID: com ha estat l’impacte i

quines conseqüències hem d’esperar?

Tenint en compte l’any de COVID, en l’àmbit de la

internacionalització ha afectat de ple i al sector de la

música només li faltava això. Ara es un moment molt

definitiu per canviar dinàmiques i maneres de fer. I

per això diem també que es un moment molt 

important per establir com volem treballar ara. Volem

seguir amb pautes antigues que sabem que no han

anat bé o volem aprofitar-ho com una oportunitat? 

Estem parlant d’un sector que ja venia molt

precaritzat a més...

He viscut una part del sector molt precària però hi ha

una part del sector musical que viu bé i projectes grans

que funcionen bé i que mouen molts diners i que són

motor d’indústria molt potents en el sentit empresarial i

comercial. 

Tenint en compte la teva trajectòria, m’agradaria

parlar dels grans festivals ... Què penses del model

de festival que tant boom va fer i, podríem dir, va

salvar d’alguna manera la caiguda de la crisi de la

que veníem?  Per què aquest model ha sigut

rendible? 

Vaig tenir la sort de viure l’època daurada del 2006 al

2008, tot treballant en una promotora musical de

Barcelona que va començar a gestionar grans festivals

a tope. Aquesta empresa es va adonar que era un

model de negoci que funcionava. Veníem de festivals

tipus FiB, Viñarock, de festivals fora de ciutats, i

s’havia demostrat que els festivals urbans també

funcionaven (aquí teníem el Sonar i el Primavera

Sound i a Madrid gairebé no n’hi havia...). Aleshores,

van idear  un festival que es fes en les dues ciutats. En

aquest model la gent no dorm a tendes de campanya,

el festival passa dins de la ciutat i dona un benefici a la

ciutat; si s’aconsegueix un espai de gran capacitat i es

venen moltes entrades permet crear un bon cartell...

Són esdeveniments molt cars a nivell

d’infraestructures, de personal... però és un model que

dona molts beneficis.

Els patrocinadors són molt importants i la conjunció

amb empreses d’altres àmbits (com de cerveses) que

tinguin més rèdit econòmic és la manera de que

puguin funcionar. I el que va passar amb la crisi del 
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2008 és que aquestes empreses no van renovar

contractes i si no renovaven, sense patrocinis no es

podien tirar endavant els festivals grans. 

En el cas d’aquesta promotora, el 2008 va arribar a

organitzar deu festivals a tot l’Estat, ocupant tot el

territori (Galícia, el sud, Madrid, Barcelona...) perquè

s’havien adonat que en el mapeig internacional, altres

promotors d’altres països veien l’Estat Espanyol com

el lloc ideal: bon clima, es podien fer esdeveniments a

l’exterior, moure gent d’altres països perquè és

atractiu, vols barats i una mà d’obra més barata. Per

això tots els anglesos anaven al FIB! I es va poder fer

el desembarcament de públics anglesos i després de

tota Europa i resta del món cap aquí. 

En aquell moment hi havia molta rivalitat i van

començar a generar entre festivals un gran problema:

tothom volia tenir el millor cartell i qui van fer negoci

van ser es les agències angleses perquè treballaven

amb l’empresa millor pagadora i anaven fent la puja a

veure què els oferien. Fins i tot es va arribar a trencar

vincles d’exclusivitat o de compromisos entre

agències i promotores que havien introduït projectes

artístics en un territori. És respectuós que treballis

amb l’empresa que t’ha donat l’accés. Va començar

aquesta dinàmica salvatge.

I ara amb el COVID i tot... primer em pregunto si

volem continuar amb aquest model i després si

podem?

Ara jo veig molt difícil tornar a tenir aquest model de

festival TAN gran amb tant aforament i amb grans

produccions anant i venint. Ho veig molt llunyà. I

d’una banda, no és que no vull que es repeteixi però

aquest trànsit de grans produccions és insostenible,

fins i tot a nivell ecològic. Però, esclar, això vol dir que

no tornarem a veure a la Beyoncé a Barcelona? No

ho sé!

Potser comencem a mirar molt a allò local? A

treballar des d’aquí? Comencem a reflotar sales o

què fem? 

Els caps de cartell mundial són els que són però amb

l’interès actual per la música llatina aquí tenim

projectes molt potents; una mateixa Rosalia per

exemple que és d’aquí -encara que ja viu a Miami

(riu)-. El que vull dir és que estan passant moltes

coses aquí i, per tant, estic convençuda que es crearan

unes mobilitats diferents. Si el món anglosaxó perd

pes, sumat a un Brexit, serà molt més difícil moure els

projectes britànics, i aquests sí que depenien moltíssim

de les gires a Europa. 

Penso que amb els festivals i el COVID no sé què

passarà però també per a mi és possible la

convivència d’esdeveniments petits i grans. No estic en

contra dels grans perquè també són motor de molt

benefici econòmic, al lloc on s’ubiquen donen feina,

oportunitat de poder veure i sentir en directe molts

projectes que si no, no hi hauria altra manera. Entenc

que la convivència sí és possible amb la feina durant

tot l’any de les sales i d’altres promotores i

esdeveniments que tenen un altre format perquè té

sentit que tinguin una altra dimensió (econòmica, de

voluntat, de públic, d’estructures i de programa).

Dels festis grans... tants diners que mouen i

continuen tenint voluntaris!

Són plantilles tan grans! Es quadruplicava la

contractació de personal en moments de festivals. Per

a mi el model ideal és que totes les tasques estiguin

regulades; des de qui tinguis com a vigilants, a

taquilles, a portes, fins a les barres... Tot ha d’estar

regulat. Qui organitza i programa ha de fer-ho bé. Però

potser també comencem a tenir la responsabilitat

d’acceptar o no feines que no estiguin bé. Vinc del ‘sí a

tot, perquè és feina’. El primer festival en què vaig

treballar vaig acceptar treballar-hi sense veure 
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el contracte, ni res, perquè tenia moltes ganes

d’aprendre i era un moment d’aquells que t’ho

menjaries tot... Una persona propera quan li vaig

comentar em va dir que això no ho podia fer. No es

pot començar cap feina sense haver acordat abans

quant cobraràs, com... És obligatori, de primer de

vida! I també és entendre que no tot s’hi val. No vull

culpar a qui accepta certes feines no remunerades o

mal remunerades, però sí que cal combatre aquest

mal fer, ni pensar que si no ho agafes tu hi ha una

cua llarga i ho agafarà una altra persona i tenim por

de sortir de la cua. S’ha d’educar cap aquí: la feina té

un cost i si estàs treballant estàs dedicant un temps

perquè aquest projecte tiri endavant i si no és teu

t’han de pagar. Cal aclarir molt si és voluntari o no, si

realment vull formar-ne part, quina empresa és, si hi

ha diners i se’m podria pagar.

S’estan movent coses ara a nivell musical, però

tinc la sensació que és el sector menys

organitzat.

Al musical, hi ha una tendència a anar molt de

manera individual. Una mica d’aquestes males praxis

de desconfiar d’altres, de crear poc conjunt global.

Encara hi ha certes maneres de fer de voler mantenir

uns privilegis... És molt important la xarxa i entendre

nous models i maneres de treballar i de difondre la

comunicació, què estan passant, i hem de saber

donar pas. 

Hi ha unes maneres vinculades a un tipus d’empresa

gestionades d’una manera i gestionades per homes i

és així. Otro temazo (riu), estem obrint melons! Per a

mi és molt important la mirada actual, no de fiscalitzar

però d’assenyalar i detectar unes maneres noves de

fer més justes i jo crec que es tendirà a treballar

millor. 

Hi ha moviments de sindicats musicals ara. Com

ho veus?

Bé. Primer per debatre qüestions que són importants

per a tothom, per compartir dubtes, problemes, bons

hàbits, coses que funcionen, validar-les entre tothom.

És aquesta xarxa i teixit associatiu i de trobar consens.

El que és bo pels altres i és bo per a tu és una millor

convivència de tot. És idíl·lic però s’ha d’anar cap aquí.

No mirar només el jo, perquè tu et trobes amb uns

conflictes quotidians que resulta que ressonen en

altres empreses i persones. Quan les comuniques i

comparteixes pots entendre què passa al voltant i

també baixar pressió sobre tu mateixa. 

Ens ha passat molt a nivell de gènere oi?

Absolutament, molt important. (I com estem?) Hi ha

molta feina per fer però la consciència que hi ha ara és

molt bona. Adonar-nos d’això! És que abans no ens

n’adonàvem. Ens semblava normal que en un festival

l’única artista dona digués que no volia actuar en un

escenari amb altres dones al cartell... coses ara

impensables. O trobades del sector on tot són homes

grans vestits de negre... És estrany! Genera una

tensió. Hi ha uns càrrecs i un tipus de feina que van

connectades a un gènere o altre i queda molta feina a

fer. I ara la sororitat és clau perquè les dones no

repetim els patrons que s’han fet contra nosaltres i que

siguem companyes. No hi ha res més frustrant que

dones que et posin la traveta. Nosaltres no ens podem

fer això; ajudem-nos. 

S’ha entès que per arribar allà hem de repetir

aquests patrons?

Ha estat una cosa creada pels homes que entre

nosaltres ens hem de tenir enveja. Els homes tenen un

marc segur i no han tingut aquesta rivalitat. Entre les

dones havia de ser la jungla i això s’ha de canviar i és

molt guai quan generes xarxa. Perquè les dones som 
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d’una altra manera i treballem d’una altra manera:

com entens l’empresa, com acostumes a cuidar, no

dic de cuidar de les cures, que també té a veure i va

lligat, ho dic, sobretot, per la responsabilitat i el

compromís que tenim amb els projectes i amb les

persones amb qui treballem. 

En tot projecte, com a dona, t’has de demostrar a tu

mateixa que ho fas bé. Tenim un nivell d’exigència

molt més alt i tenim una inseguretat. Tenim molts

dubtes i pors i comuniquem la fragilitat, i això està

molt bé. Però després ens adonem que aquests

dubtes no hi són moltes vegades a l’altra banda, i que

hi ha un aplom, una seguretat i un poder fer, dir i

expressar-se que és tan lleuger i que es llegeix com a

molt normal però, en canvi, per a nosaltres no és

habitual. Sempre hem d’estar a l’alçada, tot validar-

ho. A mi em passa i no només a mi, és que ens han

educat així. És un coreu que envies, és quan

t’apropes a no-sé-qui, el dubte que tens quan has

enviat un text... sempre hi haurà un judici d’allò que

fas i una voluntat de “que estigui bé si us plau” que

ningú s’enfadi... Però qui s’ha d’enfadar i per què?! 

També se’ns adrecen d’altres maneres, òbviament.

Però ara ens adonem de moltes coses. Hi haurà

coses que es podran millorar o no, però ara ja ho

hem vist i estem alerta. 

I acabem lligant aquest tema amb la teva feina a

l’ICEC: com anem en aquest sentit?

Tinc una bona notícia i és que s’està treballant cap

aquí. És molt important que aquestes polítiques de

gènere també es plasmin i siguin manifestes a nivell

públic, a nivell macro i a nivell de concessió d’ajuts,

de selecció de projectes, de valoració i d’establir uns

codis correctes i justos. Hem fet un curs de gènere,

recentment, que començava amb la revisió dels

textos. A qui s’adreçaven els comunicats, els ajuts?:

“al sol·licitant”. Clar! A qui s’adreçava?: “a un home”. 

 Per tant, hem actualitzat i polit totes les

comunicacions, el relat i tenir en compte els criteris de

gènere. Per a mi cal una pauta encara més de base i

més sòlida per veure com s’estableixen aquests criteris

de gènere i d’identitat i calen pautes jurídiques, que

serveixin de patró. 

És un tema candent i per a mi és molt important també

si observem i analitzem les empreses i dins de la

gestió de l’administració pública. On són les dones?

Qui dirigeix projectes? Però bé, a vegades sóc més

positiva amb el món –tot i que el COVID ha sigut un

desastre-, i tot plegat fa que ens trobem en un moment

súper interessant: hi ha molts moviments socials molt

importants i molt bons en marxa i s’ha de treballar cap

aquí per a una millor convivència, per crear una

manera més sostenible, per crear torns més justos,

perquè aprenem d’on venim i de la història... S’han de

gestionar les coses d’altres maneres i les convivències

han de ser d’altres maneres. I els projectes també han

de ser més justos. Musicalment, es detecta cap a on

va l’interès, cap a on va el jovent... i ara mateix s’estan

creant personalitats noves i maneres de relació que

repercutiran també en les relacions laborals i de feina i

de tota la gestió de la cultura. Es crea el camí cap a

paradigmes nous apassionants.

15 d'abril de 2021
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