
RAONS PER LA VAGA DE FAM 

La VAGA DE FAM neix a causa de la INDIGNACIÓ que senten molts 
artistes, professors i teòrics de diversos sectors de l’art català –i la 
ciutadania en general, al cap i a la fi-, en relació al sentiment de 
deixadesa i frustració vers la cultura catalana que existeix des de fa 
dècades. 

 Queda lluny aquella època en què Catalunya era coneguda pels seus 
artistes universals. És que ja no queden creadors de vàlua a part dels 
que veiem sempre? Nosaltres creiem que sí, tothom és important i 
tothom té alguna cosa a dir; si un fa una dissertació dansada sobre la 
consciència del cos i el moviment, l'altre ho pot fer sobre la rajola, la 
xinxeta, la teoria de la relativitat o els universos paral·lels. Però en aquest 
sentit fallen masses coses: la manca d'un repartiment just de diners per 
als artistes i la cultura, de suport dels mitjans de comunicació públics i 
privats; la manca d'una verdadera promoció i difusió de tots els nostres 
artistes, la creativitat en la gestió cultural (pública però també privada); 
els programadors i crítics que no aposten per nous formats i noves idees 
que ajudarien a omplir els teatres, o els professors que no inviten a una 
major reflexió. Falta més obertura i dinamisme i menys por. 

És del tot necessari donar un gir per dinamitzar la cultura en general, un 
gir que suposi que el ciutadà mitjà de qualsevol nivell social, tingui 
coneixement i pugui participar del que està passant a nivell cultural; on 
tots els artistes, de qualsevol disciplina, tinguin accés als teatres i a la 
TV, que tot sigui més àgil i amb un sistema rotatiu i on els Mitjans de 
Comunicació també hi participin. Considerem que la cultura i el 
coneixement són un bé comú, necessari pel desenvolupament individual i 
social de tots, atès que el coneixement ens ajuda a comprendre i per tant 
ens ajuda a ser més feliços, a gaudir de la vida, a saber com donar i 
rebre. És per aquesta raó que Empara Rosselló farà aquesta vaga de 
fam, (durant la qual només ingerirà líquid) juntament amb la performance 
EL DEJUNI DE LA DAMA NEGRA.  

Empara Rosselló, guardonada l’any 2004 amb el premi Aplaudiment 
FAD, és una creadora incansable, universal, polifacètica i agitadora 
cultural que des de fa ja cinc anys ha estat actuant amb el seu projecte 
transversal i de proximitat a nombrosos municipis de Catalunya i 
Festivals Internacionals, amb més de 200 persones a l’escena tant en 
dansa com en teatre, cant i cinema.  

És internacionalment coneguda sobretot entre membres de Fluxus i 
altres artistes a New York o a França, com és el cas de Richard Martin, 
director del teatre Toursky de Marsella, o a Tegernau, Alemanya que li 
donen especial suport. 


