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Carles Aledo,, Molo Cebrián, Carlos Galán i Marta Salicrú van parlar sobre el present i el futur de la ràdio musical

Divendres, 1 d’octubre de 202114 MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Una de les grans novetats del MAC 2021 va ser la Trobada del Podcasting a Catalunya, amb ponents com Saül Gordillo, a l’esquerra

L’audiovisual es retroba a Granollers
El MAC recupera el format presencial amb 500 professionals inscrits i una trentena de sessions

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La Fira MAC va comptar amb una dotzena d’expositors, als quals se n’hi van sumar una trentena per via telemàtica

Granollers

Oriol Serra

El sector de l’audiovisual es 
va retrobar aquest dimecres 
a Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts, a Granollers, en una 
nova edició del MAC (Mercat 
Audiovisual de Catalunya), 
que recuperava el seu format 
presencial després d’haver-
se celebrat telemàticament 
l’any passat a causa de la 
pandèmia. 500 professionals 
acreditats, una trentena de 
sessions i una dotzena d’ex-
positors –als quals cal sumar-
n’hi una trentena més que 
van presentar els seus pro-
ductes per via telemàtica–. 
Són les xifres d’un MAC que 
tanca en positiu i pensant ja 
en la propera edició.

“Ara que hem pogut recu-
perar la presencialitat, el 
nostre objectiu més imme-
diat és recuperar també la 
normalitat quant a calendari. 
La nostra intenció és poder 
celebrar l’edició de 2022 
durant el mes de juny, tal 
com sempre havíem fet”, 
avançava el director del cer-
tamen, Josep Maria Codina, 
en declaracions a EL 9 NOU. 
Codina destacava la tasca del 
personal del MAC i de tota la 
seva xarxa de col·laboradors, 
i posava en valor la capacitat 
d’adaptació d’una cita que 
per segon any consecutiu 
s’ha imposat amb èxit a la 
pandèmia.

“El MAC sempre s’ha sabut 
adaptar a les circumstàncies 
del moment, fossin econòmi-

ques, polítiques o, en aquest 
cas, sanitàries.” Codina tam-
bé va destacar les sessions 
on line impulsades des del 
mateix MAC i a través de les 
quals diverses empreses del 
sector han pogut presentar 
els seus productes. “El MAC 
ja no és un certamen exclu-
sivament presencial. Oferim 
servei als professionals 
durant tot l’any a través dels 
suports digitals i de formats 
com l’streaming.”

LA PRIMERA TROBADA 
DEL PODCASTING

Una de les grans novetats 
del MAC d’enguany va ser 
la celebració de la primera 
Trobada del Podcasting a 
Catalunya, una iniciativa 
pionera a escala de país que 
es va centrar en els podcasts 
culturals i periodístics de 
producció independent. 
Entre els ponents, el direc-
tor de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, i el periodis-
ta Carles Porta, director i 
productor de la sèrie Crims. 
Tots dos van participar en la 
taula rodona de cloenda de 
la jornada, si bé Porta hi va 
intervenir per via telemàtica. 
La moderació va anar a càr-
rec del director de l’Observa-
tori de la Ràdio a Catalunya, 
Josep Maria Martí.

“El podcast és la millor 
eina de què disposem per 
poder reivindicar l’essència 
de la ràdio pública sense 
perdre competitivitat a la 
graella”, va destacar Gordi-
llo, durant una intervenció 
centrada en l’estratègia de 
digitalització de Catalunya 
Ràdio. “Hem acabat fonent 
les fronteres tradicionals 
entre la ràdio de tota la vida 
i l’entorn digital. Era una 
separació poc natural que a 
nosaltres ens frenava a l’hora 
de créixer”, va apuntar.

“Mai deixarem de fer 
ràdio, però la ràdio tradici-
onal ha esdevingut un ele-
ment més d’una estructura, 
la nostra, que ara es compon 
també d’altres formats.” En 
aquest sentit, es va referir al 
pes creixent que formats com 
la ràdio a la carta, la ràdio 
visual o el mateix podcast 
han anat adquirint durant la 
passada dècada. “Són les vies 
de captació d’un públic jove 
que ha fet d’eines com You-
tube els seus nous reproduc-
tors d’àudio”, va explicar.

Porta, d’altra banda, va 
exposar les claus de l’èxit 
de Crims, que va néixer 
com un podcast al portal de 
Catalunya Ràdio abans de 
fer el salt a la petita pantalla. 
“El més important és tenir 
bons guionistes. També cal 
tenir clara la diferència entre 
un expert i un protagonista. 
Si ens dediquem a explicar 
històries, el que volem és 
que aquestes històries tin-
guin protagonistes, no pas 
experts. No hem de parlar 


