
1 

 

MA�IFEST DEL DEJUNIDEJUNIDEJUNIDEJUNI DE LA DAMA �EGRA 
 
Del present manifest, apostem per un DEJUNI i un EXORCISMEEXORCISMEEXORCISMEEXORCISME a 
favor de la PURIFICACIÓ i la SALUT de l’ART CATALÀ. 
 
VOLEM una cultura a l’abast de tothom i en contra de la tòxica 

cultura de contenidor 

 

VOLEM que aquest país es PURIFIQUIPURIFIQUIPURIFIQUIPURIFIQUI de les resclosides 

oligarquies culturals per poguer respirar amb aires no contagiats 

 

ESTEM ABORRITS de veure sempre, a tot arreu, les mateixes 

cares soporíferes i que les fitxes per manca d’audàcia estiguin 

sempre al mateix lloc! 

 

FEM U� SORTILEGISORTILEGISORTILEGISORTILEGI per ACABAR amb l’intercanvi de favors, amb 

la política de calaixet i de cercar el fals prestigi adulterador 

 

EXORCITZEM d’una vegada per totes la cultura somicaire. 
VIVIMVIVIMVIVIMVIVIM, per sempre més, una cultura catalana desacomplexada, amb 

sentit de l’humor i universal!! 

 

EXORCITZEM la por, les enveges, i el putrefacte Star System 
provincià, per comprendre que el bé dels altres és el de tots 
 

CO�JUREM-�OS perquè es promoguin projectes i propostes 

que apropin a les ciutadanes i ciutadans el fet artístic purificador 

 

Perquè VOLEM que es recuperi la VIDÈ�CIA de nostra història 

i tradició per saber quines són les nostres arrels, quines són les 

nostres influències i afinitats per fer renàixer amplis horitzons 

lluny de pastures idealitzants 

 

E� CO�TRA DEL DOMI�I DELS FUMIGADORS 
CULTURALS AFIRMEM: 
 
VOLEMVOLEMVOLEMVOLEM que la cultura sigui protagonista als mitjans de comunicació 
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VOLEM LLIBERTAT I PROGRESSIÓ CREATIVAVOLEM LLIBERTAT I PROGRESSIÓ CREATIVAVOLEM LLIBERTAT I PROGRESSIÓ CREATIVAVOLEM LLIBERTAT I PROGRESSIÓ CREATIVA. Que 

la TV pública, els teatres públics i les Institucions culturals signin 

un acord on s’accepti que tota la professió que ho desitgi, de totes 

les disciplines, passi per aquestes institucions: càstings oberts a la 

TV pública, programació oberta, tot estudiant les propostes per 

establir els canals oportuns. 

 

VOLEM que s’acceptin propostes de totes les disciplines tenint 

en compte la realitat social i intercultural del moment 

 

VOLEM que l’ensenyament contempli totes les arts com a forma 

educativa 

 

VOLEMVOLEMVOLEMVOLEM que es tingui en compte una programació de música als 

teatres on s’aculli a tota la professió 

 

ANOTEMANOTEMANOTEMANOTEM l’indignació general vers el clientelisme secular 

d’aquest país de capelletes. Tots els que dediquen la seva vida a 

l’art i tenen quelcom a dir, han de tenir dret a comunicar i 

expressar la seva veu: la promoció i difusió dels artistes ha de ser 

rotativa. Perquè la diversitat de propostes genera riquesa humana i 

un país (sense estat) que no aposti per l’art no és més que una era 

sense gra, esterilitat total. 

 

Perquè torni a germinar l’art a Catalunya, fem E�TRE TOTS un 
E�CA�TERI per poguer respirar brises renovades d’aquest 
món a hores d’ara intercultural. 
 
SIGNAT:  

Empara Rosselló (Directora i performer,) Carles Santos (músic i 

compositor,) Xavier Padullés (Doctor i professor de l'Institut del 

Teatre UAB,) José María Nunes (director de cinema,) Joaquim 

Solé (músic,) Montse Colomé (coreògrafa,) Vera Garcu (poetesa,) 

Franc Villafuerte (creatiu,) SemolinikaTomic (directora de l'Antic 

Teatre,) Anna Rovira (gestora cultural,) Richard Martin (director 

del Théâtre Toursky de Marsella,) Philip Corner (compositor i 
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membre del Fluxus/New York USA,) Imma Plà (profesora d'art 

de la UAB,). 

 

 
(�ostra voluntat es que aquest manifest EXPIRI AQUEST 
2010 I �O TI�GUI VIGÈ�CIA D’AQUÍ A 81 A�YS) 

 

PS: QUI VULGUI PODRÀ PARTICIPAR EN LA 
PERFORMANCE. 

 
 
 
 
 

 


