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INTERACCIÓ 15 
Repensant les polítiques culturals locals 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona consolida 
Interacció com el punt de trobada entre responsables i professionals de la cultura en 
els diferents àmbits de la gestió, creació o difusió, un referent de debat i aportació 
d’idees en aquest àmbit, des l’any 1984. Agrupa gestors, creadors, pensadors i 
investigadors tant del sector públic com del privat i associatiu, amb figures estatals i 
internacionals. 
 
Interacció 15 reuneix el CERC i la comunitat de gestors, responsables i experts en 
polítiques i gestió cultural per reflexionar sobre l’avaluació dels 36 anys de polítiques 
culturals locals amb l’objectiu de cercar noves línies de treball. També es vol 
detectar les tendències que poden suposar una aportació innovadora de cara al 
futur de les esmentades polítiques. S’ha celebrat en una doble versió presencial i 
virtual, per dotar de contingut els espais de treball i facilitar-ne la connexió. S’ha 
dividit en quatre blocs, virtual el primer i presencial i alhora virtual durant la 
presentació, els altres tres. 
 
Interacció vol debatre “si s’està obrint una escletxa entre les polítiques culturals dels 
ajuntaments i municipals, o bé si més aviat anem cap a espais de confluència, de 
treball mutu i de cooperació, tot posant en crisi la idea de l’ajuntament que regeix la 
major part de l’oferta cultural del municipi, en un temps en que sembla prou clar que 
les institucions ja no poden actuar al marge de l’opinió, la participació i la gestió de 
la ciutadania”. Debat i reflexió mitjançant la Comunitat Virtual d’Interacció i la 
trobada de desembre, com reflexiona Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Diputat Delegat 
de Cultura. 

Ponents de la jornada 

Eix 0: PANORAMA. L’anàlisi de les polítiques cultur als des del 
1978 fins a l’actualitat”.  
És l’eix transversal que pretén aprofundir en les arrels de la gestió cultural en el 
nostre país i entendre’n els diferents períodes i maneres d’actuar. 
 
Conferència inaugural 
Balanç de les polítiques culturals. Què hem guanyat i què hem perdut? Xavier 
Antich 
2/12/2015 
 
Síntesi del debat online 
La crisi dels quaranta o quaranta anys de crisi? Xavier Marcé i Lluís Noguera 
Modera Xavier Fina 
2/12/2015 
 
Diàleg: Polítiques culturals per a un canvi d’època 
Berta Sureda i Jordi Sellas 
3/12/2015 
 
Conferència final 
De les biopolítiques culturals a l’emancipació. Reptes i estratègies de futur, Franco 
Berardi 
4/12/2015 
 
Conclusions Eix 0, Xavier Fina 
4/12/2015 

“S’està obrint una escletxa 
entre les polítiques 

culturals municipals?”  

“Anem cap a espais de 
confluència, de treball 

mutu i de cooperació?”  

“Sembla prou clar que les 
institucions ja no poden 

actuar al marge de 
l’opinió, la participació i 

la gestió de la ciutadania”  
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I tres eixos simultanis: 
 

1. Quin és el paper de la creació i els creadors en la gestió cultural 
2. Com es dibuixen les noves fronteres entre espais físics i virtuals 
3. Pros i contres de la gestió comunitària de la cultura 

 
Els tres eixos tenen un detonador com a tret de sortida provocador, un antagonista 
amb punt de vista contraposat al detonador, “una oportunitat de parlar de manera 
crítica i sense pèls a la llengua”. Se segueix d’un diàleg amb taula rodona que “vol 
establir punts de contacte, traçar línies d’acord i també delimitar els punts que 
romanen poc clars o que es presenten problemàtics”. I finalment, Tres mirades (des 
de la política, des del sector i externa). 
 
Eix 1: Quin és el paper de la creació i els creador s en la gestió 
cultural ? 
 
Detonador: Oriol Fondevila  
Antagonista: Tena Busquets 
 
Diàleg: Creadors i gestors. Una relació inevitable?  
Carles Giner, David Carabén i Marta Galán 
 
Vídeo creació de Jordi Colomer 
 
Mirades: La creació del món 
Montserrat Chacón, Francesc Serés, Mireia Sallarés i José Ramon Ubieto 
 
Conclusions Eix 1: Martí Sales 
 
Textos de debat previ: http://interaccio.diba.cat/etiquetes/interaccio15e1 
 
Eix 2: Com es dibuixen les noves fronteres entre es pais físics i 
virtuals ? 
 
Detonador: Bernat Ruiz Domènech  
Antagonista: Joaquim Rius Ulldemolins 
 
Diàleg: Virtuts i virtualitats en el món digital  
Roberta Bosco i Joana Moll 
 
Vídeo creació de Jordi Colomer 
 
Mirades: Xarxes digitals, xarxes ciutadanes 
Oriol Lladó, Marta Cano, Roger Palà 
 
Conclusions Eix 2: Eduard Escoffet 
 
Textos de debat previ: http://interaccio.diba.cat/etiquetes/interaccio15e2 
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Eix 3: Pros i contres de la gestió comunitària de l a cultura  
 
Detonador: Oriol Barba i Anna Subirats 
Antagonista: Pep Montes 
 
Diàleg: Els ciutadans i la gestió de la cultura  
Jordi Sans, Pepe Serra i Santiago Eraso 
 
Vídeo creació de Jordi Colomer 
 
Mirades: Institucions i gestió comunitària: un oxímoron o una relació possible 
Josep Berga, Montse Balaguer, Ricardo Duque 
 
Conclusions Eix 3: Ingrid Guardiola 
 
Textos de debat previ: http://interaccio.diba.cat/etiquetes/interaccio15e3 
 
Presentacions de projectes a la Sala Raval 
Conegueu els projectes presentats a la Sala Raval 
http://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/interaccio2015_programa_0.pd
f, pàgina 10. 

ÒRBITES. Presentacions paral·leles 
Conegueu les presentacions paral·leles. 
http://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/interaccio2015_programa_0.pd
f, pàgina 11. 
 
 
 

IDEES CLAU 

Interacció vol debatre 
• S’està obrint una escletxa entre les polítiques culturals municipals? 
• Anem cap a espais de confluència, de treball mutu i de cooperació? 
• Sembla prou clar que les institucions ja no poden actuar al marge de l’opinió, la 

participació i la gestió de la ciutadania. 
 
 

Interacció recull 
• Hem de dotar-nos d’una política cultural que faciliti la participació ciutadana i que 

vinculi l’educació a la cultura. 
• Als anys setanta del segle XX, es tenia tot un futur per endavant i per posar-se al dia 

urgentment i obligatòria, amb un estroncament que ens havia deixat fora. Calia un 
redreçament de la modernitat interrompuda. 

• Definició de cultura com a béns públics comuns que han de ser regits per un marc al 
marge del mercat de l’oferta i la demanda, i que no poden ser avaluats només en 
termes estrictament econòmics o estadístics. 

• La cultura és un valor d’existència, un valor de prestigi, un valor de cohesió, un valor 
educatiu, un valor simbòlic, i si voleu, patrimonial. 

• La cultura com a recurs, un sector estratègic per al desenvolupament econòmic 
d’una societat. La cultura augmenta el capital social i el simbòlic d’una col·lectivitat 
desenvolupant així una funció essencialment social. 

• La cultura és concebuda com a dret, i un dret essencial. Modifica substancialment la 
societat. 

 



 

 

 

4 

RELAT JORNADA 

• La cultura, a partir del segle XVIII europeu, contribueix a la sensibilitat estètica i a la 
formació del criteri del gust i permet ampliar fronteres i limitacions personals i entrar 
en universos d’experiència. 

• La cultura avui és entesa a casa nostra, com a instrument en la formació individual i 
col·lectiva, com a forma d’alliberament i com a vehicle de cohesió social. 

• El primer gran moment democratitzador de la cultura va ser la constitució francesa 
de 1791 que permeté el sacseig de les arts per part dels públics culturals, l’accés de 
la nova ciutadania al gaudi de les produccions culturals. Aquí, hi arribem, dos segles 
més tard, a la fi dels anys 70 i 80 del segle XX. I encara avui hi ha incompletud de 
realització d’alguns dels objectius del mapa del repte dibuixat aleshores. 

• A Dialèctica de la Il·lustració (1944) d’Adorno i Horkheimer usen, per primera 
vegada, el terme ‘indústries culturals’, una expressió visionària encara pertinent 
avui).  

• La ‘indústria cultural’ estableix una relació ultra passiva amb la cultura perquè 
bloqueja la capacitat imaginativa, l’espontaneïtat i la reflexió crítica i activa, al mateix 
temps que el converteix el públic en consumidor i el redueix a mera dada 
quantitativa. 

• La ‘indústria cultural’ mobilitzava estratègies pròpies del món del treball, contribuïa al 
sotmetiment de la població a la cultura de masses que promovia, i enlloc de 
contribuir a l’emancipació individual sotmetia els públics a una mena de promesa 
permanentment repetida i tanmateix contínuament insatisfeta. Avui es pretén que la 
indústria cultural guarí tots els mals. 

• De la indústria cultural a les indústries creatives i culturals (Gerald Raunig). 
• Pierre Bourdieu revela que l’accés a la cultura és un privilegi de la classe ja culta, i 

només en queden exclosos qui no hi vol anar. Legitima a qui ja gaudeix de la cultura 
i reforça l’exclusió de qui no hi participa. 

• La preocupació pels públics a Catalunya vol acostar sectors exclosos de la 
ciutadania que resten al marge de la participació i el gaudi de les produccions 
culturals, com també incrementar la freqüentació dels existents. 

• Encara avui l’anàlisi d’Adorno ens confronta la banalització de la cultura per 
l’hegemonia de l’entreteniment, la dificultat de supervivència de les produccions 
culturals crítiques o la reducció de pràctiques culturals a indústries culturals. 

• Efectivament, la cultura, en la seva dimensió econòmica, aporta increment de valor 
econòmic com a mercaderia de consum, i per tant, reorienta les polítiques culturals a 
la seva rendibilitat econòmica. 

• Tanmateix no hauria de fer oblidar els efectes i impactes de la cultura en la vida de la 
col·lectivitat i el seu benestar. És d’extrema urgència, facilitar l’accés a la cultura i 
garantir-lo a tots. L’accés no consisteix només a poder-hi accedir els exclosos sinó a 
crear les condicions adequades per a que no passi i es reforci l’accés, minimitzar les 
distàncies i no construir obstacles. 

• La problemàtica institucional i d’accés a les produccions culturals és indestriable a 
l’educació i a l’alfabetització culturals. 

• On som avui? Hem anat ràpid, molt, massa per poder accedir al desplegament de la 
modernitat interrompuda. I els públics reclamen participació. 

• Així com la política és un desplegament d’autodeterminació del conjunt de ciutadans 
lliures i iguals entre ells, treballem doncs, per garantir les vies que els portaran a la 
participació plena i a l’ús i procés de fer-se seves, les produccions culturals. 

• Sense participació en allò que una col·lectivitat té en comú, no existeix l’accés a la 
plena ciutadania. I la cultura n’és una cosa en comú. No n’és l’efecte, n’és la base. 

• El comú és una energia que potencia una capacitat de transformació, producció i de 
cooperació, el reajustament continu (Marina Garcés). Avui emergeix considerar la 
cultura des de la seva dimensió social i participativa. 

• La cultura, entesa com a bé públic comú, ha de ser preservada i fomentada i 
divulgada per damunt de tot, pels beneficis socials que genera. 

• Les polítiques culturals avui no tenen un altre punt de partida que no sigui afavorir i 
multiplicar l’accés de la ciutadania a les produccions culturals. I també, contribuir a la 
distribució, circulació i difusió de les produccions culturals. 

• Cal promoure a més, iniciatives que incideixin en la capacitat creativa de la societat, 
en la gestió de la diversitat cultural i en la participació proactiva més enllà de la seva 
consideració de consumidors culturals. 

• Son només aquestes pràctiques culturals les que poden contribuir i acceptar valors 
compartits. I consolidar lligams necessaris per la desenvolupament comunitari, 
reduint significativament l’aïllament i l’exclusió social. Articulació entre polítiques 
culturals i cohesió social que han d’anar plegades. 
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• La cohesió social no és domesticació de la diversitat sinó l’activació com a subjectes 
actius, i per tant, productius i participatius. 

• Un model per al retorn social de la cultura posa l’èmfasi en les externalitats positives 
de les polítiques culturals, i per tant, valora el retorn econòmic, social i educatiu de la 
cultura, una paradoxa. Un segon model del retorn social de la cultura, es basa en els 
seus valors consubstancials, posa l’accent en els beneficis directes a la ciutadania o 
col·lectivitat, identificant sovint intangibles de l’experiència cultural. 

• Els dos models no són contradictoris. És la combinació dels dos models el que 
permet d’abordar la dimensió social de la cultura i el seu eventual retorn social. 

• En conclusió i recapitulació, caldria avançar en una consideració de les polítiques 
culturals que permeti avaluar el seu impacte en la vida i el benestar d’una 
col·lectivitat. 

• La producció de beneficis en àmbits generats per polítiques culturals i la millora 
intrínseca de la situació cultural d’una comunitat, hauria de promoure l’autonomia 
social, l’experimentació formal i expressiva i la dimensió comunicativa de les 
produccions culturals. En la interrelació d’aquestes tres variables està en joc les 
relacions actuals i futures entre cultura i política (o entre institucions culturals i 
polítiques culturals). 

• Que els polítics no tenen cap interès per la cultura és un tòpic generalitzat i injust des 
de fa dos dècades L’anàlisi de les polítiques culturals institucionals de 1978 
permeten reconèixer l’ús de la cultura com a instrument de govern i com a tecnologia 
política. La cultura, com diu Marcelo Expósito, ha participat de la creació de 
l’imaginari de modernització, ha servit com a recurs de desenvolupament econòmic, 
ha afavorit processos de reformulació urbana, ha convocat grans segments de 
ciutadans a favor d’identitats col·lectives, però ha estat també, cal dir-ho, terra de 
cultiu per a la crítica, i de la pròpia cultura també. 

• Invertint aquest tòpic no és legítim preguntar-se si la cultura (o les polítiques 
culturals) pot contribuir a una tasca urgent de la reconstrucció de la democràcia al 
costat de la ciutadania que exigeix canvis substancials en la modificació de 
contractes de representació política?. 

• Si es combinen les dues estratègies de retorn social de la cultura, però no només. 
Sense fer intervenir un tercer element fonamental, l’educació, no ens en sortirem. No 
hi ha forma de fer cultura sinó s’inclou l’educació en la cultura.  

• Incorporem l’educació activa en tota la política cultural. Hibridem formes subtils entre 
processos i polítiques educatives i entre processos i polítiques culturals. 

 
I les preguntes que Xavier Antich planteja com a cloenda i obertura de debat: 
 

• És possible pensar avui una nova política de la cultura que impulsi noves relacions 
entre professionals de les institucions culturals i professionals crítics externs al camp 
cultural, amb els moviments socials i amb la societat civil auto-organitzada? 

 
• Estem en condicions de repensar la funció i el paper de les institucions publiques 

culturals a l’altura de les noves circumstàncies? 
 

• A part de garantir la cultura com un dret i de protegir-la com un bé comú públic, 
podem traslladar al camp de la cultura el nou protagonisme ciutadà? 

 
• Podem exigir a les polítiques culturals, i com caldria fer-ho, que afavoreixin i impulsin 

noves formes d’institucionalització cultural experimental, per abordar el canvi de 
funció que afecta la cultura en l’era de la globalització i les xarxes? 

 
• Podem esperar de les polítiques i institucions que es posin sense paternalismes 

anacrònics al servei de la complexitat real de la societat, al servei de les pròpies 
iniciatives de producció ciutadana i que contribueixin a la radicalització de la 
democràcia a través de la cultura? 
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• Eix 0: PANORAMA. L’anàlisi de les polítiques cultur als des 
del 1978 fins a l’actualitat.  

 
 

Conferència inaugural 
 
Balanç de les polítiques culturals. Què hem guanyat  i què hem 
perdut?  
Xavier Antich1, 2/12/2015 
 
Recorda dos informes fets pel CoNCA, una  cartografia de la situació: 
 
Informe anual de l’Estat de la Cultura i de les Arts 03_2015 
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/234/original/INFORME
_2015_CAT_digital_definitiu.pdf 
http://cercles.vtlseurope.com:8098/arxius/pdf/E150247.pdf 
 
Llegiu l’entrada a Interacció  que recull 7 posicionaments clau de l’informe, entre els 
quals destaquem tres, d’acord amb Interacció 15 
1.  En tots els anys que portem de democràcia no s’ha aconseguit definir el model d’accés i 
participació en la cultura. 
2.  Cal dotar l’educació d'una dimensió cultural. No es disposa d’un pla ambiciós de país per 
a l’educació cultural, la qual cosa provoca que aquesta responsabilitat depengui molt encara 
de les iniciatives de la societat civil i del teixit associatiu. 
4.  L'“espai virtual” s’ha de pensar des de la mirada de l’accés universal a la cultura, de la 
connexió i la presència en l’esfera internacional de noves modalitats d’economia i de creació. 

A http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2015/informe-anual-lestat-cultura-2015 
 
El capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya. Una anàlisi del seu 
potencial com a recurs pel desenvolupament local, CoNCA, IC9 2015,  
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/122/original/El_capital
_social_en_els_esdeveniments_catalans.pdf 
 
I Interacció  publica el 23/11/2015 
Perspectiva històrica de la política cultural, CoNCA 
http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2015/perspectiva-historica-politica-cultural 
 

I cita dos dels temes referits per Juanjo Puigcorbé2: la cultura i la seva dimensió 
social i la relació entre cultura i educació: 
 
«Hem de dotar-nos d'una política cultural que faciliti la participació ciutadana i que vinculi 
l'educació a la cultura» 
 

I entrant en el seu tema, Xavier Antich se situa 37 anys enrere, al 1978, per fer 
balanç de les polítiques culturals. 

I fins i tot, una mica abans, al 1954, quan Salvador Espriu escriu El caminant i el 
mur, on hi dóna a conèixer Assaig de càntic en el temple, i els versos següents: 

                                                        
1 Xavier Antich, “El retorn social de la cultura”. Jornades de Teatre i Municipi, 3 i 4 de 
desembre de 2013. Institut del Teatre de Terrassa 
file:///Users/Pia/Downloads/El_retorn_social_de_la_cultura_2013.pdf 
2 http://interaccio.diba.cat/blogs/2015/12/03/analitzem-36-anys-politiques-culturals-locals, 

Enric Monné i Camps, 3/12/2015 fa síntesi Juanjo Puigcorbé i ponents Eix 0. 

 

“Hem de dotar -nos d’una 
política cultural que faciliti 
la participació ciutadana i 
que vinculi l’educació a la 

cultura”  
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“Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 

nord enllà, 
on diuen que la gent és neta 

i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç!... 

com exemple d’una mirada cap enfora nord enllà, quan aquí tot estava paralitzat i 
nord enllà avançaven les polítiques culturals. 

Als anys 70, encara sota el franquisme, quan el país tenia la llengua més parlada 
del món, érem més rics i innovadors tecnològicament, quan teníem més patrimoni 
culturalment admirat internacionalment. El país amb més futur era Espanya perquè 
encara tenia per endavant els segles XVIII, XIX i tot el segle XX quan els europeus 
ja acabaven el segle XX i enfocaven el segle XXI. Espanya no havia accedit a la 
modernitat europea, com a mínim des de la industrialització del segle XVIII. 

Es tenia tot un futur per endavant, i per tant, per posar-se al dia urgentment i 
obligatòria, amb un estroncament que ens havia deixat fora. Calia un redreçament, 
potser millor aquesta paraula, de la modernitat interrompuda. 

Volíem recórrer fases anàlogues a les de l’art recorregudes durant 3.000 anys.  

 
Parlaré de tres fases  no successives, i en molts moments, simultànies, que 
articulen un doble moviment comparatiu, en el marc de la lògica evolutiva del 
sistema capitalista:  

• evolució global en el desenvolupament del poder considerat modernitat 
cultural 

•  i inscripció local del redreçament d’aquesta modernitat interrompuda 
 
Abans però, una consideració prèvia encara, abans de situar-nos en el moment 
actual.  Des 1978 en endavant i fins avui, s’ha estès entre nosaltres, la definició 
generalitzada de cultura (i dels productes culturals) com a béns públics comuns que 
han de ser regits per un marc al marge del mercat de l’oferta i la demanda, i que no 
poden ser avaluats només en termes estrictament econòmics o estadístics. 
 
D’acord amb aquesta consideració, avui reconeixem a les produccions culturals uns 
valors que estan a la base de la seva consideració social. La cultura  

• és un valor d’existència. La població, en tot el seu conjunt, s’ha de beneficiar 
del simple fet de què els béns culturals existeixin. 

• es tracta també d’un valor de prestigi. Es produeix la identificació entre 
existència de béns culturals i el desenvolupament social i econòmic. 

• es tracta també d’un valor de cohesió: la extensió dels béns culturals a la 
població i la possibilitat democràtica d’accedir-hi fomenta la integració de la 
diversitat en un col·lectiu determinat, local – nacional. 

• es tracta d’un valor educatiu en la mesura que contribueix al 
desenvolupament intel·lectual i de la sensibilitat estètica. 

• i es tracta també d’un valor simbòlic, i si voleu, patrimonial. 
 
I és que la cultura, a més de ser un sector estratègic per al desenvolupament 
econòmic d’una societat, allò que entre molts altres, George Yúdice3 ha anomenat 
cultura com a recurs, a part d’això, augmenta el capital social d’una banda, i de 
l’altra, el capital simbòlic d’una col·lectivitat, desenvolupant així (cosa que no sovint 

                                                        
3 George Yúdice, El Recurso de la cultura : usos de la cultura en la era global, Barcelona, 
Gedisa, 2002. http://cercles.vtlseurope.com:8098/lib/item?id=chamo:6541&theme=CERC 
 

“Es tenia tot  un futur per 
endavant i per posar-se al 

dia urgentment i 
obligatòria, amb un 
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es posa en relleu, però entre professionals ho sabem) una funció essencialment 
social. 
 
Per aquesta raó la cultura és concebuda com un dret, i com a mínim, un dret 
essencial, des l’article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948)4  on 
“tota persona té dret a prendre part lliurament de la vida cultural de la comunitat i a 
fruir de les arts i a participar en el progrés científic i dels beneficis que en resultin”. 
També en el Preàmbul de la Constitució de la UNESCO5 o el Consell d’Europa, que  
atorga un paper essencial a la cultura en el desenvolupament de la democràcia6. I 
així, en nombroses ocasions fins arribar a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006, on el seu article 227 reconeix que “totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives 
individuals i col·lectives”.  
 
 
Tots sabem que son declaracions retòriques, però també indici del lloc privilegiat 
que ocupa la cultura (les institucions culturals, polítiques de la cultura, les 
produccions culturals, la inversió en cultura) en el desenvolupament i la cohesió 
social, no és només un simple reflex de la societat (com pretenia el marxisme més 
ortodox) sinó que la cultura modifica substancialment la societat8. 
 
 
Ara sí, anem a les tres fases . Ens hauria de permetre la comprensió de doble 
escala (global / local) dels processos que porten la cultura fins al moment present. 
 
La primera fase  se situa a partir del segle XVIII, sobretot amb la Il·lustració, quan es 
va generalitzar entre els països europeus civilitzats (on no es podia considerar el 
nostre) la consciència del valor de la cultura com a producte per a la formació 
humanista de l’esperit, que contribueix a la sensibilitat estètica i a la formació del 
criteri del gust, i no només per la seva experiència i sense intermediacions, sinó 
també i sobretot, perquè cadascú de nosaltres podia accedir a descobrir uns móns, 
que, per nosaltres mateixos, érem incapaços de contribuir a la formació integral de 
les diferents capacitats de coneixement humanes i a la dimensió coral o ètica. 
 

                                                        
4 Article 27  

1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a 
gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf 
 
5 http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=18&p=151 
Preàmbul de la constitució de la UNESCO. 
“La Declaración se basa en la Constitución de la UNESCO que recuerda los principios 
democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, de tal modo que 
la organización “ se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la 
educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el 
respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones 
Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”. 
6 Vegeu Xavier Antich, op.cit., nota 2, página 15. 
7 Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006. Títol I, Capítol 1, Article 22 Drets i deures en 
l’àmbit cultural 
1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al 
desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives.  
2. Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural. 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 
(I l’Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació  
1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi 
aquests drets.) 
8 Llegiu Xavier Antich, op.cit., página 2. 
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Quan llegir un llibre, escoltar música o anar al cinema o al teatre permetia ampliar 
les fronteres i limitacions dels marcs personals i permetia viatjar a altres èpoques i 
llocs, o parar esment a la complexitat psicològica i ètica dels individus i de la 
col·lectivitat, copsar la bellesa i la intensitat de les formes visuals, literàries o 
musicals. I descobrir que la vida era molt més rica del que ho era abans d’entrar en 
aquests universos d’experiència que, per nosaltres mateixos, seríem incapaços 
entendre, conèixer o copsar. 
 
I així passa. La cultura és entesa com a instrument en la formació individual, com a 
instrument d’emancipació, com a eina en la formació individual i col·lectiva, com a 
forma d’alliberament i com a vehicle de cohesió social. 
 
És la època en què Kant escriu: “la Il·lustració és la sortida de l’home de la seva 
autoculpable minoria d’edat9” entesa com la incapacitat de servir-se del seu propi 
enteniment sense la vida d’un altre. Aquest pensament esdevé marca d’època. I 
més tard, afegirà que és possible que el públic s’il·lustri a si mateix si en gaudeix en 
llibertat. 
 
Amb la Constitució del 1791, assemblearis francesos, van optar per un nou sistema 
d’ensenyament, republicà, en favor d’un ensenyament públic i universal10, una 
garantia per a tots: llibertat política, sufragi censatari i educació per a tothom, i per 
tant, es crea un marc sota el que es desplega el primer gran moment 
democratitzador de la cultura en bona part del panorama europeu11. 
 
No és estrany doncs, que durant els segles XVIII i XIX, les arts foren sacsejades per 
part dels públics culturals (l’accés de la nova ciutadania), al gaudi  i al consum de 
les produccions culturals. Un canvi amb conseqüències que permetrà l’emergència 
del gust i una nova organització en la recepció i circulació de les produccions 
culturals: dels salons de pintura parisencs als nous teatres, de les sales de concerts 
i òpera a les novel·les per entrega. Es produïa una socialització de les produccions 
culturals. 
 
En els primers anys de redreçament democràtic, a la fi dels anys setanta i primers 
dels anys vuitanta, trobem aquí aquells reptes, dos segles més tard: 

• Política d’infraestructures culturals bàsiques a tot el territori 
• Redescobriment i posada en valor públic del patrimoni 
• Iniciatives de foment de creativitat, especialment els latents valors i 

produccions emergents. Calia una inexcusable posada al dia. Calia estar 
també aquí 

• Política d’estructures per afavorir l’accés públic a les institucions i 
produccions culturals 

 
Aquest és una mica el mapa del repte. Calia repensar el paper social dels teatres, 
biblioteques, museus, centres d’art, auditoris, escoles de música. Uns esforços 
institucionals gegantins que no sempre, cal dir, van saber entendre o estar a l’alçada 
del repte i de les dimensions del dèficit cultural que arrossegaven. Part del que 
aleshores no es va voler, més que no es va poder, escometre, continua essent avui 
un repte pendent de les exigències bàsiques. Parla d’ incompletud de realització 
d’aquests objectius encara avui. 
 

                                                        
9 Xavier Antich, op.cit., nota 5, página 15. 
10 Crea un servei d'instrucció pública per proveir als ciutadans amb una educació bàsica lliure 
i gratuïta. https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_francesa_de_1791 
11 Xavier Antich, op.cit., página 4. 
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La segona fase , tot i l’optimisme il·lustrat, que aquí va manar les polítiques culturals 
dels 70 i 80, dos segles després, va mostrar que les coses no eren ni tan fàcils ni 
tan simples. 
 
M’interessa recordar dues reflexions que penso són a la base de qualsevol anàlisi 
de la situació actual. 
 
La primera reflexió  és el capítol sobre la industrial cultural del llibre d’Adorno i W. 
Horkheimer, Dialèctica de la Il·lustració (1944) que sembla del Neolític, però d’un 
Neolític molt actiu, que dóna quatre característiques de la indústria cultural (en el 
capítol dedicat a aquesta): 

• Primer: defensar el diagnòstic de Weber de la modernitat –la Il·lustració- que 
és un procés progressiu i irreversible de racionalització de les esferes de la 
vida social que va 

o contra la influència creixent de la indústria de l’entreteniment 
o contra la comercialització de l’art i la cultura 
o contra la uniformització de la diversitat cultural 

que batejaven per primera vegada, com ‘indústria cultural’, expressió 
visionària i encara pertinent avui.  
La indústria cultural fomenta una relació ultrapassiva amb la cultura perquè 

o bloqueja la capacitat imaginativa 
o l’espontaneïtat 
o i la reflexió crítica i activa 

al mateix temps que converteix el públic en consumidor i el redueix a mera 
dada quantitativa en el registre estadístic. 

• Segon: es preserva i radicalitza la separació entre productors i consumidors 
culturals, entesos tots dos, com petites peces de l’engranatge molt més gran 
en què s’havia convertit, ja als anys 40 i 50, la indústria cultural. 

• Tercer: La indústria cultural –d’acord amb el model de producció industrial 
del capitalisme fordista- converteix, per un igual, a productors i consumidors 
en una mena d’operaris i empleats captius d’unes institucions culturals que 
aleshores ja s’havien convertit en autèntiques empreses culturals. 

• Quart: Finalment, l’aplicació del paradigma de producció industrial en 
cadena del fordisme, en la indústria cultural, deien, promovia la serialització, 
estandardització i domini de la creativitat. Per al desenvolupament de la 
cultura se li aplicaven, els principis aplicats ja abans de la indústria, a 
l’agricultura i al metall. La fabricació mecanitzada de la cultura es posava al 
servei dels béns d’entreteniment i el control de la difusió cultural com a 
producte de consum en la societat, i no es posava al servei d’emancipació 
del individu i de la col·lectivitat.  
 

La indústria cultural mobilitzava estratègies pròpies del món del treball, contribuïa al 
sotmetiment de la població a la cultura de masses que promovia. Es carregava 
d’ideologia del sistema econòmic, social, productiu i de consum. La indústria cultural 
promet per no donar res, i enlloc de contribuir a l’emancipació individual sotmetia els 
públics a una mena de promesa permanentment repetida i, tanmateix, contínuament 
insatisfeta.  
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reflexió crítica i activa, al 
mateix temps que el 

converteix el públic en 
consumidor i el redueix a 
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permanent repetida i, 
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insatisfeta‘”  
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És el mateix element diagnòstic que va fer Walter Benjamin quan va analitzar les 
exposicions universals del segle XIX12. Deia que la població era exposada a un 
coneixement enlluernat dels descobriments de la ciència i la tècnica, dels quals 
n’eren exclosos com a classe subalterna. Ambivalència de la classe dominant 
perquè bloquejava la realització dels somnis que ella mateixa provocava, a capes 
immenses de l’espectre social de la població. 
 
Adorno i Horkheimer defensaven una suposada democratització de la indústria 
cultural precisament en el moment de la seva emergència històrica. Tanmateix, sí és 
pertinent preguntar-se com allò (la indústria cultural) que, en els anys quaranta, era 
clarament advertit com l’intent d’aplicar el mecanisme de producció capitalista del 
fordisme a la cultura, ha pogut recavar avui en el què es pretén que hauria de guarir 
tots els mals de què està afectada la cultura. 
 
Gerald Raunig fa el canvi de la indústria cultural a les indústries creatives i culturals. 
Avui re-significant-se com una mena de promesa de salvació universal per als 
polítics i per als actors del sector13. És a dir, com és que la ‘indústria cultural’, 
sotmesa al model de producció econòmica fordista, esdevé, com ‘indústries 
culturals’, el model hegemònic de les polítiques culturals en la fase postfordista del 
capitalisme, dins la qual ens trobem actualment?. 
 
I la segona referència  és el treball de Pierre Bourdieu sobre els problemes de la 
recepció de l’art en concret i dels productes culturals en general com una forma 
d’elitització a través de la cultura. Publica L’amour de l’art (1969)14 i esdevé en 
model hegemònic en la fase posterior a la industrialització en la que avui estem. 
 
Elabora una amplíssima mostra d’enquestes a museus de 5 països europeus que va 
permetre establir les estructures fonamentals dels seus públics i les relacions de les 
característiques socials dels visitants i les seves actituds o les seves opinions. Així, 
de manera empírica, va revelar en primer lloc, que l’accés a les obres culturals era 
un privilegi de la classe ja culta. I en segon lloc, que es presentava sota l’aparença 
d’una total legitimitat, de manera que només quedaven exclosos els qui no volien 
anar, els que s’exclouen a si mateixos. 
 
Tanmateix si és incontestable que si oferim a tothom la pura possibilitat de gaudir, 
també és cert que només uns quants ho podien fer. Que només existia l’opció per a 
qui té els mitjans que li permeten de desxifrar l’obra d’art, interpretar-la, i per tant, 
apropiar-se-la. 
 
L’aparença d’accés total amagava que, l’obra d’art com a bé simbòlic, només l’accés 
real és una mena de barrera invisible i sovint infranquejable. L’estudi empíric de 
Bourdieu parla d’uns murs menys visibles, i tanmateix més lucratius que els que 
existien quan eren reservats a les classes dirigents. Al seu llibre La distinció (1979) 
confirma el gust amb condicions socials en les quals es produeix i esdevé una 
publicació molt influent en la configuració polítiques culturals a França dels anys 80 i 
90, però no només. Legitima a qui la viu i reforça la idea d’exclusió per part de 
segons quines classes. 
 
Demostraven positivament que la cultura i les produccions culturals acaben per 
reforçar en aquells públics que ja hi van, el sentiment de pertinença a una classe 
distingida mentre que reforça la idea d’exclusió per part de classes que no hi 
participen, com si no estiguessin a elles dirigides i com si les institucions les 
deixessin al marge. 
 

                                                        
12 Xavier Antich, op.cit., nota 9, página 15. 
13 Xavier Antich, op.cit., nota 10, página 15. 
14 Xavier Antich, op.cit., nota 11, página 15. 
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També a Catalunya avui encara tenim preocupació pels públics, i per tant, es vol 
acostar-se a sectors exclosos de la ciutadania que resten al marge de la participació 
i gaudi de la circulació de les produccions culturals. 
 
Als anys 80, també a Catalunya, va emergir la doble estratègia entre programadors i 
indústries culturals: esforçar-se per incrementar la freqüentació dels públics ja 
existents i per ampliar les classes ja representades entre el públic existent, o bé 
intentar atreure públics i visitants procedents de les classes socials menys 
representades. 
 
És la dècada que es generalitzen els programes educatius i les visites escolars a 
museus, centres d’art, sales de teatre i concerts. 
 
Recapitulem:  
L’anàlisi d’Adorno respon a una època determinada, ens confronta –i avui, encara-, 
la banalització de la cultura per l’hegemonia de l’entreteniment, la dificultat de 
supervivència de les produccions culturals crítiques o la reducció de pràctiques 
culturals a indústries culturals. 
 
Quan es parla de dimensió econòmica de la cultura i de la seva participació en 
l’augment del PIB, i de la seva capacitat de crear empreses i llocs de treball directes 
i indirectes, i d’influir en el turisme cultural, s’està adoptant la posició que Adorno 
criticava. Efectivament, la cultura, en la seva dimensió econòmica, aporta increment 
de valor econòmic com a mercaderia de consum, i per tant, reorienta les polítiques 
culturals a la seva rendibilitat econòmica.  
 
Tanmateix no hauria de fer oblidar que la cultura té, també, efectes i impactes en la 
vida de la col·lectivitat i el seu benestar. Bourdieu posa l’accent a l’accés al voltant 
dels usos socials de la cultura. I crida l’atenció sobre el fet que la cultura o les 
institucions culturals poden perversament duplicar, culturalment, formes d’exclusió, 
que tenen la seva base en l’exclusió econòmica, social i educativa. És d’actualitat, 
per no dir d’extrema urgència, facilitar l’accés a la cultura artística i garantir-lo a tots, 
com diu Vera Zolberg15. 
 
Avui, gràcies a Bourdieu, entre altres analistes,  sabem que l’accés no consisteix 
només a poder-hi accedir els exclosos de la participació i els gaudi i gaudi, sinó 
sobretot en crear les condicions adequades per a que no passi i es reforci l’accés, 
minimitzant les distàncies i no construint obstacles. 
 
Per això, avui, la problemàtica institucional i d’accés a les produccions culturals és 
indestriable a l’educació i a l’alfabetització culturals. I és per la mateixa raó que des 
dels museus, biblioteques, auditoris, institucions d’arts escèniques, a banda de la 
programació de continguts també s’elaboren projectes educatius, els anomenats 
programes públics, per atendre demandes d’intermediació amb segmentacions de 
públics específics, atendre necessitats constituents. El repte, en primera instància, 
no és pas augment de públics, usuaris o visitants, sinó evitar que les pràctiques 
culturals que constitueixen l’eix principal de les programacions contribueixin als usos 
de preservar i garantir els murs d’exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Xavier Antich, op.cit., nota 13, página 15. 
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Arribem a la tercera fase : on som avui? On podem considerar que som després 
d’aquesta sincronia produïda per raons de dèficit històric en el nostre país? 
 
Hem anat ràpid, molt, massa, per posar-nos al dia. I a causa d’aquest ritme, però no 
només, i per accedir al desplegament de la modernitat interrompuda, a cada bugada 
hem perdut massa llençols. I a més, la situació actual hi afegeix noves exigències, 
nous elements i constatació de nous problemes. Alguns ja dits com la participació 
real, l’accessibilitat real dels públics que reclamen protagonisme. Algunes ja són en 
l’àmbit reflexiu de la teoria política. 
 
Étienne Balibar16 afirma que és insostenible fins al final, sense caure en l’absurd, la 
idea de llibertat d’una civilització que es basi en discriminacions, privilegis i 
desigualtat de condicions, com també és impossible la igualtat entre els ciutadans 
basada en la manca de llibertat. La política és un desplegament d’autodeterminació 
del poble (demos) o conjunt de ciutadans lliures i iguals entre ells en drets. 
 
No fa exclusió d’allò que constitueix el contingut propi de l’espai públic i compartit de 
la cultura. La història de l’emancipació o alliberament no és ja la història dels drets 
ignorats sinó de la lluita real per aconseguir drets que ja són declarats formalment i 
retòrica, que obliga a garantir vies que poden portar a la participació plena, i ús i 
apropiació plena i conscient, de les produccions culturals. 
 
Res diferent al que, els espais de les polítiques culturals que regeixen la vida en 
comú, els és exigible en la democratització. 
 
Citant Seyla Benhabib17, la idea de ciutadania es basa en la identitat col·lectiva, la 
pertinença a una entitat política, i també en participació social i política, en la 
participació en l’autogovern i en la participació dels drets polítics i socials. 
 
Sense participació en allò que una col·lectivitat té en comú, no existeix l’accés a la 
plena ciutadania. I la cultura n’és una cosa en comú. No n’és l’efecte, n’és la base. 
De forma anàloga, es podria dir de l’accés als serveis mínims (educatius i sanitaris, 
en primer lloc, i la resta, a continuació). 
 
El comú no és una realitat preexistent a partir de la qual s’ubicarien les produccions 
culturals, sinó que el comú és sobretot, una energia que potencia una capacitat de 
transformació, producció i de cooperació. És el que Marina Garcés anomena 
reajustament continu18.  
 
Evitar, per part de les produccions culturals, un espai d’excepció respecte les regles 
bàsiques de funcionament de l’economia global, i entendre-les com espai on la 
cultura produeix també ciutadania. 
 
Recordem la primera fase  dels processos il·lustrats o de la modernització cultural, 
que atribuïa la cultura una capacitat emancipadora que configura una primera esfera 
pública per a la cultura, que no pot evitar tanmateix l’elitització en l’accés, la 
participació i el gaudi, a la fi dels seixanta i els setanta del segle XX. La segona 
fase , vinculava el desenvolupament de la cultura de masses a partir dels quaranta, i 
les indústries i els productes culturals eren considerats com mercaderies de 
consum, i convertia els públics culturals en consumidors, i per tant, avaluables 
quantitativament i estadística, i per tant, la cultura era vista com tendència 

                                                        
16 Xavier Antich, op.cit., nota 14, página 15. 
17 Xavier Antich, op.cit., nota 15, página 15. 
18 Marina Garcés, filòsofa i autora de Filosofía inacabada, Galaxia Gutenberg, 2015; Un 
mundo común, Barcelona, Barcelona, Editorial Bellaterra, 2013. Versió en pdf a: 
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=731 
 

“On som avui? Hem anat 
ràpid, molt, massa per 
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modernitat interrompuda. I 
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participació” 

“Així com la política és un 
desplegament 
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conjunt de ciutadans lliures 
i iguals entre ells, treballem 
per garantir les vies que els 

portaran a la participació 
plena i a l’ús i procés de 

fer-se seves, les 
produccions culturals” 

“Sense participació en allò 
que una col·lectivitat té en 
comú, no existeix l’accés a 

la plena ciutadania. I la 
cultura n’és una cosa en 

comú. No n’és l’efecte, n’és 
la base” 

“El comú és una energia 
que potencia una capacitat 

de transformació, 
producció i de cooperació, 
el reajustament continu” 

“Les produccions culturals 
esdevenen un espai on la 
cultura produeix també 

ciutadania” 

“Avui emergeix considerar la 
cultura des de la seva 

dimensió social i 
participativa” 

“La cultura, entesa com a bé 
públic comú, ha de ser 

preservada i fomentada i 
divulgada per damunt de tot, 

pels beneficis socials que 
genera” 



 

 

 

14 

RELAT JORNADA 

economicista. I a la tercera fase , des dels noranta i fins avui, quan emergeix 
considerar la cultura des de la seva dimensió social i participativa. Els públics avui ja 
no són espectadors passius sinó actius i amb participació activa. La cultura entesa 
com a bé públic comú, no només ha de ser preservada i fomentada i divulgada pel 
seu valor intrínsec sinó que, per damunt de tot, pels beneficis socials que genera.  
 
Aquest és l’horitzó on la dimensió social de la cultura, el seu retorn social, l’element 
vertebrador fonamental de la societat, ocupa el centre del debat, iniciat ara fa una 
mica més de dos segles.  
 
La cultura té elements positius, de primer ordre, en el desenvolupament d’una 
col·lectivitat, que són tant factors productius com de qualitat de vida i benestar 
social: de cohesió social, regeneració urbana, participació política i governança, 
educació, interculturalitat, per dir només uns quants. 
 
Les polítiques culturals avui no tenen un altre punt de partida que no sigui afavorir i 
multiplicar l’accés de la ciutadania a les produccions culturals. I també, contribuir a 
la distribució, circulació i difusió de les produccions culturals.  
 
I no té perquè ser un l’horitzó final sinó el punt de partida. Ja que, a més, cal 
promoure i impulsar formulacions sofisticades, complexes i operatives, iniciatives 
que incideixin en la capacitat creativa de les comunitats, la presa de poder cultural 
per prt dels territoris i individus, la gestió de la diversitat cultural i la participació 
proactiva dels ciutadans més enllà de la seva consideració de consumidors 
culturals. 
 
Són només aquestes pràctiques culturals les que poden contribuir i acceptar valors 
compartits. Així, com consolidar lligams necessaris per al desenvolupament 
comunitari, reduint tant com sigui possible significativament l’aïllament i l’ exclusió 
social, i prestant atenció especial a les classes –considerades eufemísticament sinó 
sarcàstica com a no productives-, que en realitat són excloses i que són infra -
referenciades en els índexs d’audiències culturals. Els números no posen de 
manifest aquest desencaix. 
 
Allà on, fins fa relativament poc, els béns culturals i artístics eren encara un senyal 
de distinció, com deia Bourdier, i per tant, causa d’exclusió social, ara són cada 
vegada més, una forma d’integració cultural i una guia d’accés als beneficis culturals 
d’una comunitat. 
 
La neutralitat cultural de l’estat defensada per John Rawls o Jürgen Habermas19 ha 
donat lloc a models amb clara articulació entre polítiques culturals i cohesió social 
(que no és domesticació de la diversitat sinó l’activació com a subjectes actius, i per 
tant, productius i participatius) que han d’anar plegades i tractar 
 

• la capacitat de transformar les relacions / realitats socials per donar suport a 
la diversitat i incidir en el benestar de la ciutadania 

• identificar i mesurar valor públic i impacte que la cultura hi afegeix 
• l’acció de la cultura en la societat produeix modificacions en l’esfera social 
• posar en relleu el retorn social, entès com el valor afegit de la cultura no 

només en termes econòmics sinó també en termes socials. Aquest és 
l’autèntic valor afegit. No vull parlar més de nínxols –qui ho fa és un traïdor- 
ni de valor afegit sinó de retorn social de la cultura. 

 

                                                        
19 Jürgen Habermas / John Rawls, Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós, 
ICE de la UAB, 2000. 
file:///Users/Pia/Downloads/Debate%20sobre%20el%20liberalismo%20poli%CC%81tico%20(
con%20Habermas).pdf 
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distribució, circulació i 

difusió de les produccions 
culturals” 
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la capacitat creativa de la 
societat, en la gestió de la 
diversitat cultural i en la 

participació proactiva més 
enllà de la seva 
consideració de 

consumidors culturals” 

“Son només aquestes 
pràctiques culturals les que 
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valors compartits. I 
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per la desenvolupament 
comunitari, reduint 

significativament l’aïllament i 
l’exclusió social” 

“La cohesió social no és 
domesticació de la 

diversitat sinó l’activació 
com a subjectes actius, i 

per tant, productius i 
participatius” 

“Articulació entre polítiques 
culturals i cohesió social 
que han d’anar plegades” 
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En el debat entorn el retorn social de la cultura, s’han generalitzat dos models . El 
primer  es fixa o posa èmfasi en les teories i posicionament en externalitats positives 
de les polítiques culturals, en l’anàlisi en el com, en quina manera i fins a quin punt, 
han contribuït al desenvolupament social de diferents col·lectivitats.  
 
És una posició que no pot amagar una mirada instrumental de la cultura i legitima 
l’acció de les polítiques culturals en assolir altres objectius que es consideren més 
importants, o més prioritaris que els intrínsecament culturals. I que el valor es podia 
mesurar pel retorn econòmic, social i educatiu de les polítiques culturals. Una 
paradoxa. Començant pel debat del turisme cultural. 
 
Correspondria al nou laborisme britànic que va estendre la convicció que la despesa 
en cultura és una inversió i no una despesa. I que el valor dels projectes culturals 
podia mesurar-se pel valor econòmic, social i educatiu de la cultura, i no pels de la 
cultura. 
 
Aquí hi posaria el debat del turisme cultural. 
 
Aquest model centrat en les externalitats socials de la cultura va suposar una 
pressió afegida a molts projectes (recordeu la redacció d’informes de justificació de 
pressupostos). Una tensió i impacte de la cultura en altres àmbits polítics, que 
hauria de regir, i sovint determinar, l’orientació de les polítiques culturals i fins i tot, 
les estratègies, com s’ha generalitzat en els darrers 7 anys. 
 
I el segon  model posa l’accent en les teories del valor públic de la cultura rebutjant 
l’ús de l’instrumental de la cultura i defensant la necessitat d’identificar i analitzar 
elements sovint intangibles de l’experiència associats a la cultura i participació de 
les institucions i produccions culturals sense negar importància de la recollida de 
dades, mesura i anàlisi de la cultura a través de les externalitats.  
 
S’aposta més aviat per establir mecanismes de valoració de la cultura per ella 
mateixa, independentment a la seva vinculació a altres àmbits de les polítiques 
públiques. La cultura com a bé públic comú que aporta beneficis directes a la 
ciutadania o col·lectivitat.  I per tant, produeix un impacte social analitzable en 
termes de retorn, més enllà de la seva acció instrumental en àmbits diferents del 
cultural. 
 
Els dos enfocaments no són contradictoris. El primer, instrumental i basat en retorn 
via les externalitats de la cultura, és insuficient sense el segon. El segon basat en 
valors consubstancials de la cultura és també insuficient sense la consideració 
intrínseca del valor cultural i el valor públic de les polítiques culturals i podria 
contribuir al prejudici respecte l’excepcionalitat de l’esfera cultural, si ignora els 
beneficis produïts per l’impacte de la seva actuació directa.  
 
És la combinació dels dos models el que permet d’abordar la dimensió social de la 
cultura i el seu eventual retorn social, si és que encara hem de parlar d’això.  
 
Les polítiques culturals, durant molt anys, han estat sotmeses en certs àmbits com a 
model que podien operar com si fossin policia (desarticulació de possibles 
conflictes) o com treballadors socials (per a la inserció a la vida laboral de col·lectius 
exclosos).  
 
En conclusió i recapitulació, i sense menystenir la consideració del valor intrínsec de 
les produccions culturals, que és obvi, i sense menystenir tampoc, el seu valor 
emancipatori, de formació de la sensibilitat estètica i de l’esperit crític,  i tampoc 
sense menystenir la seva contribució al desenvolupament econòmic i a la correcció 
de desigualtats socials, caldria avançar, en la meva opinió, en una consideració de 
les polítiques culturals que permeti avaluar el seu impacte en la vida i el benestar 
d’una col·lectivitat. 

“Un model per al retorn 
social de la cultura posa 

l’èmfasi en les externalitats 
positives de les polítiques 
culturals, i per tant, valora 
el retorn econòmic, social i 
educatiu de la cultura, una 

paradoxa” 

“Un segon model per al retorn 
social de la cultura, entesa 

com a bé públic comú, basat 
en els seus valors 

consubstancials, posa 
l’accent en els beneficis 
directes a la ciutadania o 
col·lectivitat, identificant 

sovint intangibles de 
l’experiència cultural” 

“Els dos models no són 
contradictoris. És la 
combinació dels dos 
models el que permet 
d’abordar la dimensió 

social de la cultura i el seu 
eventual retorn social” 

“En conclusió i 
recapitulació, caldria 

avançar en una 
consideració de les 

polítiques culturals que 
permeti avaluar el seu 
impacte en la vida i el 

benestar d’una 
col·lectivitat” 



 

 

 

16 

RELAT JORNADA 

La producció de beneficis en àmbits generats per les polítiques públiques culturals, 
d’una banda, i de l’altra, en millorar intrínsecament la situació cultural d’una 
comunitat i en la contribució a la correcció de les desigualtats estrictament culturals 
que són causa i alhora efecte, de desigualtats econòmiques, socials i educatives, 
hauria de promoure l’autonomia social, experimentació formal i expressiva i la 
dimensió comunicativa de les produccions culturals. 
 
En la interrelació de les 3 variables estan en joc les relacions actuals i futures, entre 
cultura i política (o entre institucions i produccions culturals i polítiques culturals), 
que constitueixen el rerefons en el que s’emmarca qualsevol discussió d’aquest 
debat del paper de les polítiques culturals. 
 
Per acabar. Ja és un tòpic generalitzat la consideració segons la qual, els polítics no 
tenen cap interès per la cultura, des de fa dos dècades i és una certa paròdia. 
Tanmateix, l’anàlisi de les polítiques culturals institucionals des 1978 fins avui, 
permeten al contrari, reconèixer un motiu de fons que té a veure amb l’ús de la 
cultura com a instrument de govern, i fins i tot, com a tecnologia política. Com diu 
Marcelo Expósito20, la cultura ha participat de la creació de l’imaginari de 
modernització, ha servit com a recurs de desenvolupament econòmic, ha afavorit 
també processos de reformulació urbana, ha convocat grans segments de ciutadans 
a favor d’identitats col·lectives, però ha estat també, cal dir-ho, terra de cultiu per a 
la crítica, i de la pròpia cultura també. 
 
Per això, invertint aquest tòpic generalitzat injustament, no és legítim preguntar-se si 
la cultura (o les polítiques culturals) pot contribuir a una tasca urgent de la 
reconstrucció de la democràcia al costat de la ciutadania que exigeix canvis 
substancials en la modificació de contractes de representació política?.  
 
No és legítim reclamar que el paper de la cultura i les polítiques culturals deixi de 
ser només una qüestió dels especialistes i dels professionals del sector com massa 
sovint ha estat?. No podem gestionar en cultura, avançar en nova política sense 
pensar o tenir en compte, els ciutadans.  
 
Reprenc els interrogants tot just introduïts. 
 
És possible pensar avui una nova política de la cultura que impulsi noves relacions 
entre professionals de les institucions culturals i professionals crítics externs al camp 
cultural, amb els moviments socials i amb la societat civil auto-organitzada? 
 
Estem en condicions de repensar la funció i el paper de les institucions publiques 
culturals a l’altura de les noves circumstàncies? 
 
A part de garantir la cultura com un dret i de protegir-la com un bé comú públic, 
podem traslladar al camp de la cultura el nou protagonisme ciutadà? 
 
Podem exigir a les polítiques culturals, i com caldria fer-ho, que afavoreixin i 
impulsin noves formes d’institucionalització cultural experimental, per abordar el 
canvi de funció que afecta la cultura en l’era de la globalització i les xarxes? 
 
Podem esperar de les polítiques i institucions que es posin sense paternalismes 
anacrònics al servei de la complexitat real de la societat, al servei de les pròpies 
iniciatives de producció ciutadana i que contribueixin a la radicalització de la 
democràcia a través de la cultura? 
 
Ho deixo en aquest punt. 

                                                        
20 Marcelo Expósito, Conversación con Manuel Borja-Villel, Barcelona, Turpial, 2015. 
http://www.turpial.com/home/catalogo/conversacion-con-manuel-borja-villel-marcelo-exposito/ 
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d’aquestes tres variables 
està en joc les relacions 
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és legítim preguntar-se si la 

cultura (o les polítiques 
culturals) pot contribuir a 

una tasca urgent de la 
reconstrucció de la 

democràcia al costat de la 
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Debat 
 
Lluís Bonet: M’agrada i comparteixo els temes del retorn social i del valor intrínsec 
de la cultura. El dubte em sorgeix quan penso en el com actuar quan a la pràctica 
intentem construir polítiques públiques culturals pures i ens trobem que s’usen 
stackeholders amb els seus interessos que intenten legitimar i que eviten les 
polítiques culturals pures. 
 
Xavier Antich:  
Com combinar el retorn social de manera que permeti fins i tot, quantificar amb la 
seva reclamació, el seu valor intrínsec? 
 
Només si es combinen les dues estratègies o models esmentats de retorn social de 
la cultura. Fomentar el creixement d’aquestes iniciatives que afavoreixin els dos 
models, les dues intencions o els dos objectius (que el seu retorn social sigui 
quantificable i que el seu valor intrínsec, també) assolirem el progrés en l’àmbit de 
les polítiques culturals. Però sabem que aquelles iniciatives que responen a favor 
d’un, en detriment de l’altre, són les més existents. En el que cal contribuir no és en 
el pegat (una com excusa o justificació de l’altra, per exemple, fem una acció perquè 
així podrem fer aquella altra en la que venen quatre gats), perquè és viciat i no es 
permet fer créixer la doble intenció. 
 
 
“Facin intervenir l’educació, el tercer element” 
Amb només la doble intenció o doble model, l’intrínsec i el social, no ens en 
sortirem. Fem intervenir un tercer element fonamental, l’educació. 
 
No sóc l’únic que fa anys que s’estranya, o millor, inquieta, pel fet que, des les 
polítiques governamentals, cultura i educació treballen separades amb tossuderia. 
 
És necessari de pensar conjuntament les polítiques culturals i les polítiques 
educatives. I no de manera retòrica. O és o no és. Difícilment, ens en sortirem si no 
ho fem així. L’educació és primordial!. 
 
No hi ha forma de fer cultura sinó s’inclou l’educació en la cultura!.  
 
Incorporar l’educació activa en tota la política cultural. 
 
Ja es fa en iniciatives micro físiques o micro locals. Biblioteques, museus, centres 
d’art quan programen o pensen, ja vinculen les polítiques educatives. No fa ni dos 
dècades que hi intervenien quan ja estava tot empaquetat, i de manera paternalista, 
explicaven als públics. Avui ja ningú ho fa així. Els museus han passat de no tenir 
res a veure amb l’educació a esdevenir aquesta l’objectiu cabdal. No només es 
custodia patrimoni sinó també l’educació popular –dita amb mirada republicana- i 
afavorir polítiques educatives conjuntament amb la programació de continguts o 
accions. Avui es programa, i en aquest moment de decisió de continguts, ja hi ha el 
departament educatiu, com a part intrínseca i primordial. 
 
L’educació no està només a les escoles, des de fa ja molt de temps. 
 
S’ha d’hibridar formes subtils entre processos i polítiques educatives i entre 
processos i polítiques culturals. Tenim models “a punta pala”. 
 
Encara hi ha molt per fer.

“Si es combinen les dues 
estratègies de retorn social 

de la cultura, però no 
només. Sense fer intervenir 

un tercer element 
fonamental, l’educació, no 

ens en sortirem” 

“No hi ha forma de fer 
cultura sinó s’inclou 

l’educació en la cultura” 

“Incorporem l’educació 
activa en tota la política 

cultural” 

“Hibridem formes subtils 
entre processos i 

polítiques educatives i 
entre processos i 

polítiques culturals” 
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