Fòrum Cultura 2020
Primeres valoracions i resum de les aportacions dels participants

Índex
1. COMENTARIS I PRIMERES VALORACIONS DEL FÒRUM CULTURA 2020.............3
1.1. Valoració de la iniciativa del Fòrum Cultura 2020................................3
1.2. Els objectius del Fòrum Cultura 2020....................................................4
1.3. Recull preliminar d’algunes de les conclusions, reptes i prioritats del
conjunt de les sessions................................................................................6
1.4. Valoració final sobre el Fòrum Cultura 2020, com a procés de treball
col·lectiu......................................................................................................8
1.5. Les oportunitats derivades del Fòrum Cultura 2020. Una agenda de
treball..........................................................................................................9
2. RESUM DE LES APORTACIONS FETES PELS PARTICIPANTS AL FÒRUM CULTURA
2020.....................................................................................................................10
2.1. Taula 1. Creació artística.....................................................................10
2.2. Taula 2. Cultura i Educació..................................................................21
2.3. Taula 3. Equipaments Públics..............................................................30
2.4. Taula 4. Cultura i Economia.................................................................35
2.5. Taula 5. Barcelona i Catalunya. Territori i projecció internacional......43
2.6. Taula 6. Finançament del sistema cultural..........................................54
2.7. Taula 7. Els reptes de la cultura a l’era digital......................................63
2.8. Taula 8. Polítiques Culturals................................................................75

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

2

1. Comentaris i primeres valoracions del Fòrum Cultura 2020
Barcelona, 3 d’abril de 2019
Jordi Pardo, coordinador general del Fòrum Cultura 2020

Taules i coordinadors.

TAULA 1. Creació artística. Jordi Balló
TAULA 2. Cultura i Educació. Gemma Carbó
TAULA 3. Equipaments Públics. Pepe Serra
TAULA 4: Cultura i Economia. Xavier Cubeles

TAULA 5: Barcelona i Catalunya. Territori i projecció internacional. Jordi Pardo
TAULA 6: Finançament del sistema cultural. Lluís Bonet
TAULA 7: Els reptes de la cultura a l’era digital. Jordi Sellas
TAULA 8: Polítiques Culturals. Esteve León

1.1. Valoració de la iniciativa del Fòrum Cultura 2020
El Fòrum Cultura 2020 és una iniciativa que va planificar el Cercle de Cultura
(www.cercledecultura.org) i que ha permès desenvolupar un procés de diàleg i reflexió
estructurat en 8 taules o eixos temàtics de dues sessions de treball cadascun, en els quals han
participat més d’un centenar de persones dels diferents sectors de la cultura, que al llarg de les
16 debats ha permès compilar una relació de reptes i prioritats per a millorar la situació dels
sectors de la cultura. Les sessions es van iniciar el febrer de 2018 i van finalitzar el març de 2019.
La valoració és extraordinàriament positiva. El Fòrum Cultura 2020 ha estat una iniciativa que
ha permès reunir a 108 professionals i creadors, que en el seu conjunt son una magnífica
representació dels diferents sectors de la cultura de Catalunya.
S’ha intentat que en el conjunt de les taules hi hagués una representació de sectors diferents,
intentant garantir una representació equilibrada i plural de gènere, edat, d’implantació
territorial, formats de projectes i institucions del sectors públic, privat empresarial, no lucratiu i
de caràcter social i comunitari. Aquest procés de diàleg i la vàlua de les aportacions realitzades
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pels seus participants han estat fonamentals i expressen una visió de plural i diversa del conjunt
de sectors de la cultura.

Ha estat un veritable luxe poder participar en el fòrum i escoltar el nivell i interès de les
aportacions. En aquest sentit, el Cercle de Cultura vol expressar el seu agraïment més sincer als
coordinadors de les taules i cadascuna de les persones que han participat a les diferents
sessions. Aquest ha estat un èxit col·lectiu.
En aquest sentit, el Cercle de Cultura vol fer constar el seu profund agraïment als coordinadors
Jordi Balló, Gemma Carbó, Pepe Serra, Xavier Cubeles, Lluís Bonet, Jordi Sellas, i Esteve León,
qui a més, ha tingut un paper molt rellevant en la planificació general de Fòrum Cultura 2020, i
a totes i cadascuna de les persones que van participar a les 16 sessions de treball de les 8 taules
temàtiques:
Agustí Fructuoso, Albert de Gregorio, Alejandro Santaflorentina, Àlex Costa, Alfons Martinell,
Alfred Fort, Andrés Colmenares, Andreu Garrido, Àngela Martínez, Àngels Margarit, Anna
Villarroya, Antoni Vallès, Carles Giner, Carles Sora, Carlos Duran, Carme Fenoll, Carmen Zapata,
Clara Rodríguez, Conxa Rodà, David Ibáñez, Dolors Cotrina, Dolors Ricart, Eduard Escoffet,
Eduard Miralles, Elena Martín, Eugènia Argimon, Eulàlia Espinàs, Eusebi Casanelles, Ezequiel
Baró, Francesc Serés, Francesc Ten, Francesc Vila, Frederic Guerrero, Gabriel Pinós, Genís Roca,
Gina Tost, Gisel Noé, Ignasi Gómez, Ingrid Guardiola, Isa Casanellas, Isabel Sucunza, Javier Brun,
Joan Corbella, Joan Manel del Pozo, Joan Morros, Jonàs Sala, Jordi Baltà, Jordi González, Jordi
Gratacós, Jordi Muñoz, Josep Maria Ganyet, Josep Perelló, Judit Carrera, Karma Peiró, Laia
Gargallo, Laura Bertran, Lluís Noguera, Lourdes Ridameya, Marisol López, Marko Daniel, Marta
Lacambra, Mercedes Giovinazzo, Miquel-Lluís Muntané, Mireia Mayolas, Mireia Rosich, Mònica
Arús, Mònica Campos, Montse Ayats, Montse Serra, Montserrat Tort, Neus Ballús, Nicolás
Barbieri, Núria Aidelman, Núria Sempere, Oriol Martí, Patricia Caicedo, Pau Carrió, Pep Tugues,
Pep Vives, Pepe Zapata, Pere Vicens, Pilar Parcerisas, Ramon Castells, Roberto Olivan, Rosa
Maria Malet, Salvador Anton, Salvador Casals, Salvador Sunyer, Santi Martínez, Susana Pérez,
Tania Brenlle, Tena Busquets, Teresa Llobet, Toni Cabré, Toni Casares, Toni Laporte, Toni
Monegal i Xavier Fina.
Cal agrair també, la professionalitat i bona feina de l’equip de relators i suport al projecte,
integrat per Araceli Anton, Pol Gil i Marta Puigderrajols, coordinats per Jaume Colomer.
A totes elles, moltes gràcies.
1.2. Els objectius del Fòrum Cultura 2020
Un primer objectiu del Fòrum Cultura 2020 era el de compilar les opinions sobre els reptes i
prioritats de la cultura des d’una perspectiva plural, independent i que representés al conjunt
dels sectors de la cultura, oferint una visió calidoscòpica i pràctica de les oportunitats, febleses,
amenaces i dels enormes potencials dels diferents sectors, així com de les seves connexions amb
àmbits directament relacionats (educació, turisme, espai urbà, desenvolupament, organització
i equilibri territorial, governança, innovació, projecció internacional, etc.)
Un segon objectiu del Fòrum Cultura 2020 ha estat el disposar d’una base documental fruit
d’un diàleg amb la que continuar impulsant un debat col·lectiu en el conjunt d’actors del
sistema cultural de Catalunya. Aquesta base documental vol ser una eina pràctica per escurçar
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la distància, a vegades molt gran, entre la retòrica i el discurs polític de la realitat pràctica de la
situació de la cultura a Catalunya.

Aquest procés que el Cercle de Cultura vol impulsar ha de permetre:
01. Compartir les aportacions amb el conjunt d’actors del sistema cultural de
Catalunya, per prendre major consciència de l’estat de la qüestió, i impulsar mesures i
accions de millora.
02. Disposar d’una agenda de diàleg i interlocució amb les administracions públiques,
les empreses i el teixit cultural comunitari.
03. Posar en marxa des del Cercle de Cultura projectes i activitats que permetin
aprofundir, compartir els continguts i propostes acumulades a les 8 taules de treball del
Fòrum, que són impossibles de resumir en un document i una presentació breus.
04. Disposar d’una bateria de propostes concretes per escurçar la distància entre la
retòrica política i la realitat de la pràctica cultural a Catalunya.

Al llarg de les 16 sessions de treball de les 8 taules (dues sessions de discussió per cadascuna de
les taules), s’han fet aportacions molt interessants, tant a l’àmbit de la diagnosi, com a tall
propositiu, en termes de reptes i prioritats dels diferents sectors de la cultura i del seu conjunt.
En aquest sentit, i com a primeres valoracions personals d’aquest interessant procés, es
destaquen els punts següents:
- La feblesa que suposa que els sectors de la cultura no tinguin un major nivell de coordinació,
representació i interlocució.
Les jornades d’INTERACCIÓ, als anys 90’, van arribar a ser una referència a Barcelona, amb una
dimensió nacional, estatal, iberoamericana i europea. Una gran diferència, que és una enorme
feblesa entre els sectors de la cultura i altres àmbits d’activitat econòmica i social, és la manca
d’organització i representació sectorial. El Fòrum Cultura 2020 ha estat un exemple molt positiu
en aquest sentit. Totes les taules han manifestat la importància d’aquests espais de diàleg,
interlocució, i per què no, d’acció més coordinada, amb una agenda comuna de prioritats i
objectius. El Fòrum Cultura 2020 ha estat i és una oportunitat.
- La necessitat de treballar per ressituar la cultura com un àmbit de major prestigi social.
La cultura no està de moda. A llarg de les diferents taules es constata la percepció què, a
diferència d’altres moments de la història recent del país, la cultura no es percebuda per la
societat catalana com un element fonamental relacionat amb el prestigi social. Coincideixen
simultàniament dues tendències antagòniques motivades pels canvis socials, la crisi econòmica
en la realitat del país, els efectes dels retalls pressupostaris del sector públic, l’impacte de les
tecnologies i el món de la comunicació, i la necessitat d’actualitzar els espais, les institucions i
els projectes: per una banda una major distància entre sectors amplis de la població i l’accés a
la cultura i la creació; i per altra la creació de noves audiències i la fidelització de públics
concentrats en determinats grups socials.
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Cal prestigiar les arts i les humanitats, com elements fonamentals per a la construcció de
dignitat, cohesió social i competitivitat, amb mesures concretes que estan relacionades amb el
prestigi social de la cultura, però també amb la idea dels drets culturals i els objectius del
desenvolupament sostenible (ODS).

- Els enormes potencials i oportunitats del conjunt de sectors de la cultura.
Catalunya més enllà de la seva tradició cultural, té una alta densitat de propostes, projectes,
iniciatives culturals de tota mena, que va acompanyada d’un teixit creatiu i emprenedor molt
important. El talent, la força creativa, i la dinàmica emprenedora i el caràcter innovador de
moltes iniciatives se suma i prestigi i projecció internacional de molts noms i projectes. Per altra
banda el posicionament internacional de Barcelona i les característiques culturals i naturals, així
com les infraestructures i desenvolupament del territori de Catalunya reforcen encara més els
potencials i les oportunitats per superar les febleses i amenaces de les pràctiques i activitats
culturals, tant des de l’accés ciutadà, com des de la perspectiva de gestió de l’oferta i de la
demanda. Però cal encarar reformes, canvis normatius i estructurals interns dels propis sectors
de la cultura, i incidir en altres que són aliens als sectors de la cultura però que tenen a veure
amb el projecte de convivència i desenvolupament integral i estratègic del territori, la qualitat
de vida dels ciutadans, l’eficiència del propi sector públic i l’enfortiment del teixit empresarial.
A continuació es presenta una primera relació de reptes i prioritats que s’han destacat al llarg
de les sessions de treball.
1.3. Recull preliminar d’alguns dels reptes i prioritats del conjunt de les sessions
Creació i participació
01. Cal millorar els mecanismes de detecció i acompanyament del talent i la creativitat.
02. Necessitat d’innovar en la concepció i administració dels espais relacionats amb la creació,
la innovació artística
03. Dificultats per impulsar i posar en valor processos de creació artística emergents i
d’innovació cultural. S’incrementa la distància social i d’activitat entre el risc i la creació i la seva
presentació i distribució.
04. La necessitat d’innovar en els processos, espais, institucions i estratègies de gestió de la
creació, mediació, producció, presentació, comunicació, distribució i projecció cultural.
05. Cal recuperar l’ús social dels equipaments, fent-los espais més vinculats amb el pensament,
la participació social, modernitzant les estratègies i innovant en els procediments. Cal anar molt
més enllà dels conceptes de “visitar”, “escoltar”, o “veure”, i cal aprofitar les oportunitats de la
tecnologia digital per crear i desenvolupar noves audiències.
06. La necessitat d’impulsar les polítiques i accions orientades a la gestió de la demanda en el
conjunt de sectors de la cultura, i de forma transversal en tot el sistema cultural, com a
estratègia de desenvolupament integral (cultural-creatiu, econòmic i social) del país.
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07. Necessitat de treballar en l’educació des de la cultura, considerant que l’accés i participació
cultural dels ciutadans està en relació amb el descobriment de les pràctiques culturals des de la
família, l’escola, l’espai públic i les institucions públiques i privades. No es pot delegar en el
“sistema educatiu” la responsabilitat de “formar futurs ciutadans”. Aquesta és també una missió
central de tot projecte cultural.

Governança i Administració Pública
08. La necessitat d’impulsar mecanismes que generin una major eficiència del sistema públic,
marcat per una superposició administrativa molt important, els efectes dels mecanismes de
regulació i control de la despesa pública, i la manca d’objectius i polítiques coordinades.
09. Cal plantejar seriosament la situació de finançament insuficient de les polítiques públiques
de la cultura, en les seves dimensió empresarial i comunitària, però alhora, cal exigir una visió
més estratègica amb criteris més clars de les prioritats en la despesa pública i el finançament, i
que impulsin la gestió de la demanda i la millora de l’accés dels ciutadans a les pràctiques i
serveis culturals.
10. Les dificultats de coordinació interdepartamental i interadministrativa
11. Cal “culturitzar altres sectors” (economia, gestió urbana, educació, sanitat, etc.), però
enfortint el paper sistèmic de la cultura amb finançament, visió estratègica i projectes clars.
12. La necessitat de modernitzar els models de gestió de les infraestructures i projectes
culturals públics, i d’avançar en noves formules de governança més actuals, obertes, i coherents
en relació amb les missions dels projectes i institucions culturals, garantint-ne la continuïtat en
el temps.
13. Cal fomentar la col·laboració público-privada en els àmbits de creació, producció, mediació
i distribució cultural
14. Actualitzar els marcs normatius i reglamentaris, amb criteris més innovadors que permetin
optimitzar els recursos i oportunitats de les institucions i projectes
15. Caldria desenvolupar el paper del CoNCA, fent que a més, depengués del Parlament de
Catalunya, com el Consell de l’Audiovisual.
16. Cal millorar l’estadística cultural, tant pel que fa a l’oferta com la demanda, en les
dimensions quantitatives i qualitatives. Cal superar els models basats únicament en la valoració
quantitativa.
17. La necessitat d’impulsar una visió estratègica del conjunt del territori, potenciant les
iniciatives amb major grau d’excel·lència cultural i retorn social, indistintament de la seva
ubicació territorial.
18. Fomentar la coordinació entre centre i perifèria, entorn urbà i entorn rural, per a la
dinamització i desenvolupament de l’activitat dels sectors culturals tant de proximitat, com de
projecció internacional.
19. La necessitat de millorar el finançament del conjunt del sistema cultural, i en especial les
dotacions pressupostàries dedicades a la cultura des del Govern de la Generalitat.
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20. Cal disposar de models de política cultural clars que integrin de forma transversal el
conjunt de les competències públiques (territori, educació, mitjans audiovisuals, turisme,
industria, benestar social, etc....). És necessari aplicar una visió estratègica i l’actuació integral
de les polítiques de les administracions públiques, en el marc d’una major eficiència en el
funcionament d’allò públic.
21. Reivindicar un nou pacte cultural, que integrés el món local. Sense aquest pacte el grau
d’eficiència serà menor.
22. Cal reformular els mecanismes de definició dels problemes, els processos de presa de
decisions i canviar els marcs institucionals, evitant que les institucions s’autoreprodueixin i
tendeixin a l’incrementalisme.
23. Un element fonamental que afecta la situació de la cultura té a veure amb el grau
d’eficiència, però alhora també amb la visió estratègica i model d’organització territorial de
Catalunya en el segle XXI. Caldria repensar un model territorial que per a 32.000 Km2 en el segle
XXI té 947 municipis, 41 comarques, 4 diputacions, més els serveis territorials de la Generalitat,
i les competències de l’Estat.
24. Cal actualitzar, específicament, el marc normatiu actual de la cultura.
Finançament
25. Cal reduir la precarietat del mercat laborar i els desequilibris de la distribució.
26. Cal disposar d’una llei de mecenatge, patrocini i participació social, i avançar en les millores
de la fiscalitat que són possibles en l’actual marc normatiu (per ex.: tram autonòmic de l’IRPF
pel que fa a les deduccions fiscals i altres mesures concretes que no s’han posat mai sobre la
taula).
27. La cultura és creadora de recursos, riquesa i competitivitat turística, i aquesta activitat no
finança suficientment el que és un element fonamental per a aquesta activitat econòmica.
28. Cal imposar que tots els projectes d’inversió cultural tinguin un pla de viabilitat econòmica
i social
Estratègies digitals
29. La urgència d’incorporar les estratègies digitals per innovar en les institucions, projectes i
mecanismes de gestió de les polítiques i relacions culturals.
30. Cal emprar les estratègies digitals per connectar la dimensió local amb la global i fer més
competitiva l’activitat i oferta cultural de Catalunya, especialment a l’àmbit europeu.

1.4. Valoració final sobre el Fòrum Cultura 2020, com a procés de treball col·lectiu
Es constata la importància d’un espai independent de trobada dels diferents sectors de la
cultura, que permeti el diàleg entre els professionals, els creadors, els operadors públics, els
projectes associatius i comunitaris, que faci possible l’enfortiment de la cultura en les seves
dimensions de dret de les persones, de servei públic, d’activitat econòmica i d’element
fonamental per a la cohesió i desenvolupament social.
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El Cercle de Cultura valora molt positivament la iniciativa que ha permès que un centenar llarg
de creadors, professionals i persones relacionades amb la cultura participessin d’un diàleg
reflexiu i propositiu.
Les aportacions que s’han fet són, veritablement, molt valuoses i són expressió de la diversitat
de realitats de la situació dels diferents sectors de la cultura.

Permeten una visió de conjunt molt interessant, que és la base fonamental per impulsar un
debat públic, institucional, social i empresarial que permeti avançar en millores concretes.
Caldrà posar en comú, i definir les prioritats per a una agenda d’actuació i negociació que
permetin posar la cultura en una posició de major centralitat institucional.

1.5. Les oportunitats derivades del Fòrum Cultura 2020. Una agenda de treball
Aquest procés pot permetre desenvolupar un conjunt d’accions i projectes que properament
seran debatuts i prioritzats per la Junta del Cercle de Cultura.
Els propers passos són:
1. La creació d’un grup de treball per definir accions i propostes.
2. Proposar l’organització d’activitats presencial derivades del debat del FC2020:
concretar una proposta de programació pel darrer quadrimestre del 2019. Entre altres,
la llei de grans equipaments, l’agenda de diàleg amb administracions públiques, i altres
fins a 5-6 activitats.
3. L’impuls del projecte de reunió estable i periòdica dels sectors de la cultura. Una mena
de reunió per debatre i promoure accions sobre el ”Estats de la Cultura”.
4. La Posada en funcionament del Baròmetre de la Cultura.
5. Inici de la publicació sistemàtica de comunicats sobre aspectes estructurals dels àmbits
de la cultura i la seva relació directe i indirecte amb altres sectors d’activitat per donar
visibilitat al debat del FC2020.
Aquestes iniciatives, però, s’emmarcaran en el posicionament i pla d’actuació que ha elaborat
el Cercle de Cultura, i que coordina Jaume Colomer
Jordi Pardo
Barcelona, 3 d’abril de 2019
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2. Resum de les aportacions fetes pels
participants al Fòrum Cultura 2020
A continuació, s’exposen, resumides, les aportacions més rellevants
de cadascuna de les vuit taules del Fòrum Cultura 2020

2.1. TAULA 1. Creació artística
Elements de diagnosi:
Detecció i acompanyament de la creativitat


Un aspecte molt important és el punt de vista des del que s’aborda la necessitat d’innovació
en la detecció i l’acompanyament de la creativitat. Respecte a qui es proposa acompanyar,
hi ha un problema quan aquest se situa des d’una lògica de favor. La renovació cultural
només funciona quan la persona que obre els espais ho fa perquè vol aprendre dels altres i
no jutjar. Quan se sent, realment, que un es pot desenvolupar i créixer és quan la persona
o institució li allarga la mà no per fer-li un favor sinó per aprendre, de forma conjunta, i retro
alimentant-se.



Quan es parla de l’acompanyament hi ha gent que oblida els productors, però els productors
també realitzen aquesta tasca. Els artistes sempre han de tenir la llibertat absoluta per crear,
però han de ser sempre acompanyats. Cal fer sempre càstings per així visualitzar els nous
talents, fet que sovint costa molt que es produeixi en bona part per la tendència dels
directors i directores a treballar sempre amb la mateixa gent.



Hi ha un espai de transició que és l’espai entre el debut i el de l’artista consolidat que treballa
amb grans equipaments o projectes i empreses privades. Aquest espai força als artistes a
ser gairebé empresaris. Els transforma, són papers diferents. En aquest espai el sistema
empeny a fer-ho tot un de sol. És un sistema perillós i respon a un disseny polític. Ja no es
pensa com un artista, sinó que es pensa com un productor, que és una figura diferent i això
empeny a la modificació de les intencions. Haurien de poder coexistir diferents figures, ja
que el què acaba passant és que tot artista hagi d’acabar sent productor i, fruit d’aquest
disseny, es perden moltes coses pel camí. Es perden idees, perquè s’han d’acabar descartant
i una certa negociació i es guanya en autocensura.



Es premien molt les òperes primes i es respon d’una forma molt entusiasta a la nova autoria,
però després, entre cometes, se la tracta com una mercaderia cultural. És la novetat per la
novetat, i moltes vegades sense perspectiva de continuïtat



Hi ha una generació a la qual li està costant molt poder demostrar tot el que sap fer i es fa
molt difícil el diàleg intergeneracional. Els qui han pogut fer la primera producció és perquè
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hi ha hagut un acompanyament per la via de les subvencions o acompanyat des d’àmbits
institucionals com el Màster en Documental de Creació de la Universitat Pompeu Fabra. Cal
plantejar què fer amb el 80% de la creació que no trepitgen aquestes àrees.

Repensar el sistema d’espais


Actualment, el fet de no trobar espais fa que les propostes, allò que els creadors es proposen
aixecar, es vegin dificultades o facilitades. S’adapta la voluntat artística del creador perquè
tingui cabuda als espais on és possible i factible ser-hi. Hi ha un panorama poc divers molt
probablement degut a la reducció. Perquè surtin coses bones se n’han de fer moltes, és
l’única manera que algú pugui trobar un espai i li permeti anar més enllà. Això té a veure en
poder fer moltes coses i des de llocs molt diferents. El sistema i els espais s’estandarditzen
i, aleshores, a tot arreu es poden adreçar les mateixes propostes. El sistema premia allò que
ja has fet i et diu “torna-hi”. Probablement, perquè en el moment actual no es pot anar més
enllà. L’espai és molt petit i s’ha de fer alguna cosa perquè l’espai sigui més gran. O l’espai
és més gran o realment és molt difícil. Es poden tenir idees molt bones, però en un espai tan
petit de joc tot és més difícil. Una vegada s’ha trobat l’acompanyament fa falta que el terreny
sigui més ampli i hi hagi un espai de risc absolut. I perquè hi hagi un espai de risc absolut hi
ha d’haver molt espai i espais.

Necessitat de nous espais


La Faber es va crear com un espai i un temps d’un intercanvi pacífic, amable i constructiu
amb altres creadors. S’ha intentat crear un espai, on es produeixi de forma temporal i
acotada, la trobada de tots aquests residents, molts d’ells amb una carrera molt elaborada
i que arriben en moments de la vida molt variats. Ells han de treballar amb el seu propi
projecte i amb activitats que puguin fer amb els altres residents. L’objectiu és que el talent
internacional convisqui amb el talent nacional i que com més gent d’aquí es pugui aprofitar
del talent internacional, molt millor.



El projecte “Els Malnascuts”, laboratori de creació jove de la Sala Beckett està coordinat per
a 5 persones d’entre 23 i 26 anys. El seu origen és fruit de la necessitat de les noves
generacions de creadors de generar nous espais i trobar-se i construir nous referents
teatrals que no es veien satisfets. La clau és que és un espai no reglat, però que funciona
amb un criteri. S’obre una convocatòria on es presenta gent d’entre els 14 i els 30 anys
interessada a participar en un procés de creació d’arts escèniques i se selecciona un equip.
La selecció no és a través de càstings, sinó que realitzen uns vídeos de presentació i després
duen a terme unes jornades de treball conjunt on es pretén que l’equip sorgeixi a partir de
sinergies naturals. Aleshores es fa un seguiment del procés creatiu i s’aporta un espai
d’assaig a la Sala Beckett i una data d’estrena al cap de 5-6 mesos. Un dels aspectes més
rellevants és que s’ha creat l’espai que cerca la creativitat i ha permès el naixement d’una
xarxa molt gran que fa projectes més enllà del laboratori i que genera una xarxa
d’influències, afavorides per la barreja de disciplines, i, en paral·lel, es creen nous referents.
Els resultats estan demostrant l’existència d’aquesta demanda real.



Històricament, a l’hora de detectar el talent sempre hi ha hagut una jerarquia implícita, el
professor que detecta el talent de l’alumne, el gran que detecta el jove, una jerarquia de
qualsevol tipus. Avui, per això, als espais on es genera més creativitat és on hi ha més
horitzontalitat i es genera de forma més col·lectiva. A Faber o a la Beckett hi ha gent de
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moltes disciplines diferents sense jerarquia i la creació sorgeix del fet col·lectiu, de compartir
i d’estar junts. Són espais més oberts on no hi ha una pretensió de producte final concret.



La innovació i el risc sempre es guarden en un segon lloc. Per tant, si es té prou espai, hi
haurà un espai pel risc.

Innovació artística


En segons quin èxit, si s’és dona i jove, es percep que és fruit de la casualitat. Es té la sensació
que és una cosa que no es pot reproduir de la mateixa manera i no hi haurà una segona
oportunitat a no ser que es faci el mateix que ja se sap fer. Per tant, la innovació és molt
difícil. Hi ha una estandardització dels projectes (calendaris, , pressupostos, etc.) que limita
l'obertura de la creació i que sigui sostenible. Aleshores, garantir que sorgeixin noves obres
vindrà donat per la flexibilitat dels espais i dels projectes. Amb les administracions,
malauradament, es formalitza la creativitat.



Plantejar de nou les pròpies històries també és innovació. Una de les coses més fascinants
de la creació és quan un artista té una línia de pensament i la va treballant i torna a ella quan
creu que pot pensar coses altre cop diferents.



Sembla que, com que l’espai és molt reduït, s’ha d’allargar en el temps i tot allò que
s’acciona, s’ha d’accionar en un temps molt llarg. Comprometre la pròpia obra artística és
interessant a econòmicament, però artísticament és terriblement condicionant, perquè no
se sap com s’estarà d’aquí a tres anys. Per tant, es generen productes més neutres capaços
de resistir el temps sense relació amb la immediatesa.



La innovació ha quedat en fraseologia buida i és evident que falta risc per apostar per noves
creacions i noves fórmules. La paraula emprenedor ha fet molt de mal en molts sectors i és
sinònim de precarització de qualsevol espai artístic o creatiu. Al sector de creació literària,
la crisi l’ha trinxat i superar aquesta situació de crisi i de precarietat en l’ofici de la paraula
serà complicat.



Actualment manca el temps i l’espai necessari per a la investigació. El resultat d’això és que
cal cercar solucions messiàniques que salvin de les angoixes del present. Falta el cultiu del
context des del qual poder invertir en innovació i creació. Al principi les fàbriques de creació
servien per això, però, malauradament, ara ho destinen a producció.

Públics


Respecte als espectadors i consumidors de cultura hi ha una certa reducció i inanició i cada
vegada hi ha menys exigència. No som un país culte ni avançat. No hi ha una bona situació,
ja que no es percep que la gent que s’enfronta a certes obres formin part d’una societat
madura. I és lògic, la història diu això, que malgrat l’ús retòric habitual de la cultura no tenim
una trajectòria cultural ni ferma ni sòlida, però aleshores ho hem d’assumir i construir a
partir d’aquest fet i no pas de pensar que tenim una trajectòria sòlida.



Actualment la ciutadania té una gran manca de curiositat. La ciutadania i també la gent que
es dedica al món de la cultura.
En qualsevol àmbit no té res a veure quan es desenvolupa una experiència vivencial que
quan no, i això és fonamental. Aleshores, l’experiència vivencial genera la curiositat. Per
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altra banda, sembla que la ciutadania no va a les coses, va als llocs. Aleshores, que la gent
vagi al lloc en comptes d’anar a la cosa denota una gran manca de curiositat.



En els darrers anys hi ha ganes de fer cultura, de crítica, de pensament, hi ha una
efervescència i un nou moment. Noves generacions que s’estan mobilitzant. Dins d’aquesta
trajectòria general és un relatiu bon moment. És cert, però, que a Barcelona, des de fa molts
anys no es creen espais nous o se’n creen de molt petits o de perifèrics, en el bon sentit,
però en el sentit descriptiu també.



“El teatre és un llenguatge per una minoria la més àmplia possible”. Estadísticament és
l’equivocat, però segurament no és mesurable en termes de número de gent a qui s’impacta,
sinó en termes de qualitat d’aquest impacte. La manera com afecta un espectacle amb un
petit aforament és radicalment diferent respecte a la capacitat de generar que té un
espectacle dirigit al públic massiu.



Quan s’aposta per la investigació (laboratoris de creació) i s’exhibeix una cosa que surt dels
paràmetres que s’acostumen a veure, la sala s’omple, tothom paga i el públic està encantat.
Hi ha aquesta curiositat i, en aquest cas, s’omplen els espais perquè s’està apostant per
projectes de risc amb una altra energia i això porta al fet que funcioni.

Premsa, crítica i mitjans de comunicació


El problema actual és que per ser tan generalista sovint s’és molt poc específic. Ja no hi ha
programes a la televisió ni espais de debat en l’àmbit cultural.



El més important és la transmissió i la interdisciplinarietat. La creativitat no es circumscriu,
únicament, al camp de la creació artística, i la cultura és present a tots els àmbits de la vida
social i s’ha de tenir en compte en relació als altres. La creativitat ningú s’atreveix a definirla, és un terme relliscós, complex i molt abstracte. Sent periodista i estant en altres
projectes, tots tenen en comú que un es posa al servei de la transmissió de la creativitat
d’un altre. En aquest procés, el primer aporta la seva singularitat i, per tant, la seva
creativitat. S’ha de tenir en compte que aquest procés és literal i que els mitjans de
comunicació juguen un paper fonamental en això.



Respecte al paper de la crítica, es té la percepció de disminució quantitativa i qualitativa des
de fa anys. Han anat minvant els espais de la crítica en la mesura que han minvat els espais
físics on es parlava de música i llibres. Per altra banda, es diu que a vegades les xarxes socials
i la facilitat d’accés als mitjans digitals actuen com a elements compensadors de la pèrdua
gradual d’espais de crítica als mitjans convencionals. Hi ha el risc que permeten que se’n
parli més, però no garanteix una crítica amb una funció didàctica, orientativa i pedagògica
que pugui tenir una bona crítica per exemple en els camps de la pintura o la música.

Administració pública


Joan Subirats, a l’article d’aquest cap de setmana, a La Vanguardia, reclama que fer cultura
és fer política i, per tant, no està tan desvinculat pensar en termes de polítiques culturals
pensant en sanitat, habitatge o economia. No es tracta tant de parlar de polítiques culturals
com de culturitzar les polítiques. Actualment a Barcelona un dels grans problemes és que
les companyies independents d’arts escèniques no poden llogar un espai al centre de la
ciutat que es converteixi en la seva pròpia seu com a espai d’assaig o espai d’exhibició.
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Voler culturitzar d’altres sectors de la societat, vol dir que no hi ha un pla de cultura. La
Generalitat de Catalunya està invertint menys de l’1% del pressupost. Això ho diu tot.
L’ajuntament d’Olot va decidir invertir el 10% en cultura des de fa 20 anys i tenen l’índex
d’atur i de fracàs escolar més baix. Segurament deu tenir alguna cosa a veure-hi. És menys
del 10% en fracàs escolar i menys del 10% d’atur. S’han de crear mecanismes d’avaluació i
crítica, que s’hauran de jerarquitzar en un moment o en un altre. També s’hauran de fer
vivers, que siguin horitzontals, acompanyar i gestionar. Realment invertir menys d’1% en
cultura és molt poc.



Les idees que es reprodueixen actualment són les mateixes de fa 20 anys. Es continua situant
l’administració en un paper de màxima centralitat i és una idea molt dels anys noranta. Les
coses van avançant i el teixit està molt malmès, ja fa 15 anys que hi ha un tap generacional,
que té a veure amb qüestions econòmiques i de precarietat.



Respecte el paper de les administracions, és preferible parlar més de criteris i prioritats que
de finançament.



La nova llei de l’administració pública canviarà les coses d’aquí a 5 anys. En primer lloc,
fiscalitzarà les institucions i les relegarà a un paper únicament gerencial i es prescindirà de
bona part de la massa d’autònoms i del capital creatiu i cognitiu que ha anat fornint les
institucions els darrers anys. D’aquí a 5 anys, es veuran les conseqüències d’això que sembla
tan anecdòtic. És prescindir dels autònoms que gaudeixen d’un cert marge de llibertat, ja
que no representen la institució sinó que es representen a si mateixos amb tot el que això
implica. Hi ha una pedra calenta que s’haurà de treballar des de la legalitat. S’estan dibuixant
unes lleis que atempten contra la creació, la innovació i els think tank. Es relega la cultura a
ser una estructura merament de gestió i d’operacions del dia a dia. En aquest sentit, aquí hi
ha una gran amenaça.



Durant molts anys s’ha fet molta referència als indicadors per mesurar l’eficàcia d’un espai
al qual l’administració està ajudant i com se’n valora la seva l’activitat i el seu interès. N’hi
ha alguns que són molt senzills com per exemple el nombre d’espectadors, creadors
vinculats, etc. Per sort hi ha un altre tipus d’indicador que és de molt difícil objectivació. Com
es valora la qualitat artística? És un peix que es mossega la cua, perquè en el fons la pots
valorar en funció de la continuïtat que es generi respecte a la mateixa creació. Aquells espais
que generin creadors que després tinguin continuïtat estan garantint com a mínim un relat.
Algú pot decidir que té valor des de punt de vista artístic més enllà de dir què funciona i
atrau públic? Falta un exercici de valentia i coratge per art de les administracions per donar
suport a projectes que van més enllà dels valors de la comercialitat.



Cal posar l’accent en la diversitat territorial a escala de país. Hi ha molts projectes i espais
rellevants arreu que fan que Barcelona ja no sigui l’únic epicentre. Hi ha molts models, és
impossible uniformitzar. La diversitat i la transversalitat ha d’existir. Hi ha hagut un canvi
d’oferta cultural que ha passat més cap al turisme que no pas adreçats cap a la ciutadania
del país.

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

14

Comunitat artística


Actualment s’ha trencat la separació programador/públic. Ara es programa amb la gent i
això té a veure molt amb la creació de comunitat. Quan es parla de públics, es pot crear, no
és només anar-lo a buscar. Això format part d’aquest entramat del llarg termini.



Els festivals generen una comunitat homologable a totes les ciutats europees. És el mateix
espectacle i el mateix públic que es reconeix com un magma comú d’espectacles que es
referencien i copien.

Altres límits


La majoria de les tasques creatives són de llarg recorregut i, per tant, es necessita un espai i
un temps per dedicar a projectes perquè si no després no poden fructificar. Quan s’escriu
en català, s’està escrivint en una matèria molt complicada, se sent l’hostilitat. Cal comptarhi com un dels límits que afecta la capacitat d’establir temps, espais i recorreguts, que poden
ajudar al desenvolupament qualitatiu i efectiu d’una obra.



Al món cultural hi ha una dualitat molt diferenciada, per una banda tot el que té a veure
amb les idees i nous plantejaments i, per l’altra, el realisme i els pressupostos amb els quals
sempre s’acaba xocant. En aquests moments, cal reconduir les polítiques cap a les coses que
es poden fer. Es té capital humà i intel·ligència, per tant, cal obrir espais encara que siguin
més clandestins, perquè hi ha gent amb ganes de fer i de veure coses i s’ha d’ampliar
l’interès i generar-lo.

Objectius i prioritats aportades:
Detecció i acompanyament de la creativitat


Respecte a la detecció del talent i la creativitat, cal posar l’accent en el paper de les dones
creadores i, en primer lloc, que puguin ocupar posicions de lideratge en els projectes i, en
segon lloc, trencar la gran distància existent entre l’àmbit educatiu i el camp professional.
Al sistema mixt no s’han trobat ni referents ni espais per fomentar ni detectar el treball de
les dones creadores. A l’Institut de Cinema Suec en detectar el problema de la no paritat en
la producció, on només una de cada deu pel·lícules estava dirigida per dones, van aplicar
una metodologia per transformar la situació. Es va crear un directori de dones creadores i
es va posar en marxa un acompanyament de projectes liderats per dones. Hi ha una gran
diferència entre la presència de dones als espais formatius i al món professional. Moltes
d’elles ho deixen per la falta de suport, referents o manca de xarxes. A través d’uns
programes específics d’acompanyament es dóna suport mitjançant finançament, contactes
i tot el necessari.



Per detectar talent s’han d’haver produït les condicions, perquè aquest s’expressi. Ens hem
de preguntar d’on surt i a on s’ha produït el què s’exhibeix. Està a l’ordre del dia parlar de
l’excel·lència o la no excel·lència i, al mateix temps, concebre la cultura i la creació no com
quelcom on la ciutadania hi ha de poder accedir, sinó com quelcom que els ciutadans tenim
per se, la capacitat. Això fa que es posi l’accent, més que mai, en facilitar la producció
artística sense tenir en compte la qualitat de la producció. Per tant, en l’equilibri constant
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entre promoure la capacitat creativa de la ciutadania i arribar a considerar aquesta capacitat
com alguna cosa ensenyable, mostrable, compartible i vendible és clau.



Dos factors a tenir molt en compte respecte a l’acompanyament de la creativitat són donar
l’espai a la formació no reglada i a l’experimentació i, per altra banda, la confiança amb els
creadors. Respecte al primer punt, és molt positiu generar espais per tal que la formació es
produeixi amb gent de qualsevol procedència i amb qualsevol experiència. En aquest cas, a
la Sala Beckett passa tot sovint que en un mateix curs, taller o laboratori hi coincideixi gent
amb molt poca experiència en dramatúrgia amb gent que duu diverses estrenes. Per tant,
és relativament senzill que al cap d’un temps de formar part de diferents cursos sigui fàcil
que allò que es comença a provar es materialitzi en forma d’acte. El segon factor clau és la
confiança amb els creadors. Són més que necessaris espais on es confiï, plenament, en la
responsabilitat i el compromís del creador en si mateix. Aquells creadors que estan implicats
en la seva pròpia obra, és a dir que no construeixen un artefacte artístic amb una fórmula
preconcebuda. Cal confiar-hi i deixar que això faci el seu curs i que es puguin equivocar, això
és essencial.



Al món de les arts escèniques és evident que hi ha molts projectes tant en l’àmbit privat com
en l’àmbit públic. La Generalitat, per exemple, subvenciona projectes de producció. Seria
diferent si anessin dirigides a projectes artístics, però la subvenció que existeix a hores d’ara
és la de producció. Cal que les subvencions siguin més obertes, ja que si l’artista no va amb
una productora, no hi pot accedir.



Cal detectar el talent i acompanyar-lo. L’acompanyament de l’artista és necessari. Un artista
no neix i ja està fet. Es pregunta i es modifica constantment. Es pot ser un artista pèssim els
primers quinze anys de la carrera i, a partir d’un moment, descobrir la llum pròpia.



Sens dubte, cal garantir la supervivència de les primeres espurnes. Fins ara, qui ho ha
programat s’ha posat la medalleta i prou. El que és tràgic és que algú que té coses a dir, un
cop a fet la primera obra, ja no tingui capacitat de continuïtat. La segona creació és el pas
més dur. Aquells àmbits que es proposin “acompanyar” als creadors han d’estar molt atents
en aquest punt de la seva evolució. La confiança en aquest sentit és essencial. És molt
interessant el fet que en l’autoria teatral s’està molt acostumat a compartir projectes no
acabats, a ensenyar-se els uns als altres les obres inacabades, a criticar-se
desacomplexadament. Això no succeeix en altres sectors i té a veure amb els marcs de
competitivitat o de confiança.



Continuïtat, diversitat i porositat van relacionats. Perquè hi hagi continuïtat hi ha d’haver
diversitat de models, fet que a hores d’ara no existeix. Models que permetin generar una
estructura empresarial i poder desenvolupar la pròpia creació, models on només hi sigui
únicament l’autor, que necessita les màximes complicitats, o d’altres on el que es necessita
és, per exemple, llogar una nau a un preu baix i crear, assajar, etc.



Es necessita crear uns mecanismes per sustentar que les generacions s’expliquin
contemporàniament a quan els hi succeeixen les històries que volen explicar. Hi ha coses
que 4 anys després no es poden explicar.



Per crear es necessita temps per equivocar-se. S’hauria de solucionar aquest fet amb vista a
les noves generacions. Cal posar-se les ulleres bifocals, mirada curta i mirada llarga. Si es
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genera la necessitat de la demanda cultural, s’ha d’anar més enllà i cal permetre el temps
als creadors perquè s’equivoquin i la rendibilitat econòmica ha de ser amb la mateixa mirada
que es té en altres sectors com el de la salut.

Repensar el sistema d’espais


Cal reforçar la idea de porositat i de la institució flexible, que tant certes institucions com
totes les fàbriques de creació comptin amb una forma oficial d’interlocució en la qual els
creadors puguin tenir una via directa per presentar els seus projectes. Les fàbriques de
creació han de funcionar com a places públiques amb una mínima gestió, però amb una
màxima comunicació interpersonal. La nova mesura de govern de les fàbriques de creació
està en stand by, però pretenia establir unes subfàbriques de creació agermanant els espais
de creació més alternatius tot considerant-les fàbriques associades amb la mateixa sintonia.
A partir d’aquí, caldria detectar els espais on produir intercanvis creatius, afectius, etc. Sense
espais la cosa es complica.



És responsabilitat de cada centre obrir les portes a la ciutadania i això també té a veure amb
la creació de nous públics. De manera molt concreta hi ha molts espais amb menys ús del
que se’n podria fer. Amb una inversió bastant moderada es podrien fer servir com a espais
no reglats que ajudaria a l’espai a renovar-se i a convertir noves idees en producte. Aquesta
acció d’obrir les portes a la ciutat situa la cultura en una posició per tal de ser considerada.
A vegades es busca el respecte des d’un lloc massa alt.



En moltes disciplines molts dels espectadors són creadors i això té una lògica, ja que si tu ho
dus a terme, t’interessa veure com ho fan els altres. Permetre que gent que no es vulgui
professionalitzar pugui fer servir espais lliurement i des d’una posició més horitzontal, que
no pas ni des de la promoció ni des de l’enaltiment. Hi hauria molts espais que es podrien
fer servir.



Si s’hagués de prioritzar, cal que passi per davant el criteri davant de l’espai. És molt
important l’intercanvi, la relació i l’educació des de l’experiència. Molta més gent hauria de
fer teatre, música, cinema, etc. El que dóna criteri és quan un mateix té l’experiència, això
és bàsic.



Cal repensar a fons la xarxa institucional que es va crear, sobretot, als anys 90. Solucionar el
desencaix entre els espais, els creadors i el públic. Hi intervenen molts factors: el canvi de
context polític local i internacional; l’aparició d’una nova generació de creadors; el context
econòmic molt precari que fa que els creadors nascuts als anys 90 tinguin moltes dificultats
per poder fer la seva feina i, per últim, l’efecte de la transformació tecnològica. Potser no a
totes les disciplines, però quan es parla d’espais, s’està parlant de llocs on s’ensenya i on es
fa cultura i aquestes parets s’estan desfent. Com es crea aquest diàleg entre dins i fora dels
espais és el gran repte dels espais que acullen o divulguen o que creen en si mateixos. A
Barcelona, aquest desencaix, és el gran tema pendent més enllà del factor del finançament.



Cal reclamar a tothom que hi hagi molts espais d’exhibició i de tota mena de cultura i obligar
tots a vigilar-los. Sense l’exhibició ens quedarem petits sempre. Vivim en una exhibició molt
petita. L’única defensa que tenim és la creativitat i per detectar-la necessiten visualització.
És el punt clau.
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Innovació artística
Hauria de canviar la perspectiva tant de les empreses privades com de les institucions,
perquè s’està premiant una sèrie de noms consolidats i es parla molt d’innovació, però
queda, únicament, en fraseologia retòrica. La innovació no s’està aplicant a les
programacions, no es porta a la pràctica i queda en un discurs teòric de bones intencions i
com una mena de disseny d’un futurible que no arriba mai i és preocupant. Falta el risc,
apostar i portar-ho a la pràctica. És molt més rendible portar noms consagrats o espectacles
que ja funcionen.


La qualitat artística com a indicador en la investigació és una trampa. Seria més adequat
parlar dels plantejaments de la recerca i que aquests siguin necessaris i interessants. Es
jutgen els resultats, però el necessari és garantir que es faci la feina de recerca que reverteix
en tota l’activitat que es realitza en qualsevol espai. Falta temps, perquè no s’inverteixen
diners a fons perdut. Els més joves són molt necessaris, tenen un temps que no és
necessàriament econòmic, encara no estan en la fase de mantenir-se. Són espectadors del
que es fa i idealment a mitjà termini reclamaran a les administracions que s’inverteixin més
diners. Per exemple, els espais que estan buits es poden adreçar a aquesta gent.



Sovint es discuteix sobre els temes d’innovació i creativitat amb la mateixa formalitat que
es plantegen molts altres temes. Un canvi de perspectiva a l’hora de plantejar aquestes
temàtiques, i des de l’experiència dels que hi treballen, pot aportar més llum.

Públics


Respecte a la creació de nous públics, s’aguanta sobre 3 potes: administració (polítiques
culturals), crítica (sense amiguismes ni favors) i educació. Actualment, la formació artística
dels joves quan arriben a 17,18 i 19 anys, en general, és pobra. Cal que l’educació es plantegi
com un eix vertebral de la cultura.



L’educació és important també per l’educació del públic, creador i del distribuïdor. La
responsabilitat de qui programa és un deure moral, i oferir una cosa bona i no guiat pel que
arribarà a tothom. El gran públic el tenim encasellat, de gràcia fàcil. S’ha comprovat, en
l’àmbit de les llibreries independents, que quan la gent llegeix un llibre bo repeteix. Si no
s’hagués fet el pas, el que més ven serien els best sellers. Ara el que es ven més és de qualitat.
Hi ha una gran responsabilitat.

Premsa, crítica i mitjans de comunicació



Respecte a la premsa i als mitjans de comunicació culturals, hi ha una necessitat de trobar
uns espais especialitzats, ja que, constantment, ens comuniquem de manera generalista.
Quan es troba un microespai d’algú que fa preguntes més especifiques després la gent ho
reconeix. Falten espais de crítica i de debat entre el sector cultural. Calen espais
d’autoexigència entre uns i altres, més enllà del que se sap fer. Que algú et pugui exigir
perquè els artistes es puguin exigir. No s’és prou crítics en aquest sentit. Hi ha d’haver altres
espais fora de la satisfacció del públic on es parli del que ha funcionat o no i es pugui discutir.
Un mateix acaba no auto exigint-se si ningú li exigeix.
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Administració pública


S’ha de veure on es posa l’accent en les polítiques culturals, si en la promoció de creadors o
en una societat amb sentit crític. De vegades potser és important posar l’accent en què passa
amb la ciutadania i quina relació té la ciutadania amb la creació. Ara està a l’ordre del dia la
proximitat i el territori i el paper dels barris amb les fàbriques de creació. A vegades, el diàleg
amb la creació internacional és molt útil tant per donar a conèixer els creadors locals a fora
com per enriquir la creació d’aquí.



La continuïtat la dona la complicitat i el contracte amb la societat i la ciutadania. Les
institucions tenen un paper tan gran que em sembla que a vegades és pervers, almenys des
de l’àmbit de les arts plàstiques. L’administració no només ha de jugar un paper de gestor
administratiu. Si en algun moment té la pressió de la ciutadania, l’administració haurà de
canviar la seva manera d’actuar. Aleshores, falta veure de quina manera la cultura té el
prestigi com per poder establir un contracte entre els professionals de la cultura i la
ciutadania i que la societat pressioni a l’administració.



Les polítiques culturals sense les polítiques d’urbanisme no són res. Les fàbriques de creació
són fruit de polítiques urbanístiques determinades. Certs diners que s’han destinat a edificis
es podrien haver estat destinats en altres aspectes. Per altra banda, s’ha de treballar i
gestionar amb coresponsabilitat tant administracions com creadors.



Invertir en allò que ja funciona és un error. Les sales, en bona part dels casos, tampoc
s’omplen. Aquesta política, en aquest sentit, és una mica com posar sal a la ferida. De fet,
com que hi ha tan pocs diners, el risc és mínim i és relatiu. El que funciona és reclamar més
espai per tenir més risc. Per molta trajectòria que es tingui si no s’està aportant res és
preferible que aportar diners a gent més jove.



L’Ajuntament d’Olot exemplifica que la mirada que tingui una administració decanta la
funció de la cultura i pot acabar incidint en aspectes com l’atur o el fracàs escolar. Una de
les batalles que s’haurien de plantejar les administracions és que la cultura no esdevingui
una arma llancívola dels uns contra els altres i això acabi provocant que els projectes
s’estanquin. Una batalla important és intentar que hi hagi grans pactes per a les grans
qüestions de la cultura.



La perspectiva dels noranta on l’administració ha de crear el mapa cultural, ja no serveix,
perquè la ciutat ha crescut enormement i hi ha realitats i models molt diferents. Conviuen
una gran varietat de models que, en molts casos, ni es comuniquen. En aquest sentit, caldria
un sistema asimètric molt més capil·laritzat i que fos més permeable amb estructures com
les fàbriques de creació o altres models. Calen sistemes que funcionin en paral·lel i queda
clar que l’administració ja no pot tutelar, de forma autònoma, les polítiques culturals. Ha de
ser un diàleg entre tots els elements de l’ecosistema.



Cal demanar a les administracions públiques i a les empreses privades més diversitat. La
supervivència passa per la diversificació. No hi haurà nous públics si no hi ha nous creadors
diferents. Qui portarà públics més joves? Creadors més joves. Qui portarà gent de Pakistan
o nous catalans d’altres orígens al teatre lliure? Hi ha molt poca diversitat.
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Existeix un desencaix entre les administracions culturals, la complexitat de la ciutat i alhora
la seva diversitat. És un moment molt apassionant i és clau quin camí seguir. També es pot
parlar de la continuïtat dels projectes de l’administració. A l’Ajuntament d’Olot l’esforç de
continuïtat invertint en cultura, al cap de 20 anys ha tingut un fruit. Si la inversió fos més
elevada i continuada es crearia un caldo de cultiu que podria ser més fructífer a llarg i mitjà
termini. És cert que l’administració ha perdut centralitat, però si volgués jugar un rol i
invertir-hi i apostar-hi a llarg termini es podrien crear nous projectes.



Hi ha una manca de polítiques decidides que permetin que el talent acabi revertint i generi
riquesa. La cultura no pot ser mai vista com una despesa, sinó com una inversió. En aquest
sentit, el problema rau en què pot haver-hi una generació o dues d’escriptors perdudes i
després es qüestioni, perquè des de l’àmbit polític no es va actuar per redreçar-ho.



És imprescindible la implementació de les polítiques culturals per tal de fomentar la idea de
trajectòria i horitzó. Des del comitè executiu del CoNCA s’ha vist que se subvenciona a grans
empreses amb una trajectòria molt antiga i també projectes amb una vida molt breu que no
es poden posar a prova.



Tendència a fer molta crítica de l’administració, però si no hi hagués administració de ben
segur que la cultura continuaria existint. L’ecosistema seria diferent, però aquests sempre
tendeixen a cercar l’estabilitat. Fa uns anys hi havia la premissa que els pressupostos de
cultura anirien pujant, però això no ha estat així. Hi ha d’haver continuïtat de projectes i
mobilitat de persones, perquè sempre hi ha els mateixos noms. Falta un canvi de noms. La
majoria fa una trajectòria local. La funció dels programadors és assegurar-se que hi hagi gent
però sempre es fan les coses destinades perquè una persona pugui canviar de xip. La cultura
necessita molt temps i una cura mil·limètrica.



Un dels plantejaments bàsics és fer el mateix que es fa en altres sectors bàsics com
l’educació, la salut o en l’àmbit social. La cultura és una necessitat social bàsica. Apostar pel
gaudi i per la creació a mitjà i llarg termini sense pensar en la rendibilitat immediata. Caldria
pensar a una i dues generacions vista, perquè s’està veient que s’ha quedat descavalcada
una bona part de generacions que està buscant altres recorreguts.



S’ha d’exigir a les administracions el seu compromís amb la cultura i s’ha de fer el seguiment
perquè no fallin. No subordinació, però sí un alt grau d’exigència i marcar-los de ben a prop,
perquè tenen moltes obligacions.

Mobilitat


A les arts escèniques no hi ha molt contacte amb altres països i no hi ha trànsit. Justament
a fora s’està invertint en recerca i aquí arriben anys més tard. La cosa molt local també és
molt exportable. És bo fer el pas a fora per l’autoconfiança de la cultura.



És imprescindible i necessari formar part de plataformes de recerca internacionals on poderse inspirar i compartir coneixements.

Analogia recerca – cultura


En el camp de la recerca hi ha dos àmbits: la recerca bàsica i la recerca aplicada, on l’àmbit
públic i l’àmbit privat juguen papers diferents. La recerca bàsica, que aparentment no
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serveix per a res, però sense la qual la recerca aplicada, que és la que algú està disposat a
pagar, no podria existir. Fent una analogia amb el món cultural, la recerca bàsica serien els
nous llenguatges, els nous creadors. Sense aquests, no és possible generar processos
d’innovació en l’altra recerca que converteix la innovació en productes i serveis. Aleshores,
la clau seria determinar quin ha de ser el paper de l’administració per a la conjunció dels dos
mons. Quin suport públic es dóna i per què.



La comparació és encertada, però caldria matisar la interconnexió entre les dues. Seria
negatiu estigmatitzar excessivament els uns i els altres. Un dels problemes d’avui en dia és
que els dos mons es mantenen molt separats. Moltes escoles de teatre no poden fer
producte allò que s’ha generat en la pròpia escola. La hibridació és molt important en l’àmbit
de la creació. Els espais on sigui possible el diàleg intergeneracional són importantíssims.
També és molt positiu el fet d’acabar amb el puritanisme i prejudici per jutjar l’evolució
comercial d’un company. Això abans no era així, abans se’ls demonitzava.

Altres límits



Part de la problemàtica ve donada pel fet de separar sempre (productors, crítica, exhibidors,
autors). Més que separar cal sectoritzar la creació i la producció i apostar per espais on es
treballi de forma més col·lectiva. Transformar la transmissió i que en els projectes
professionals també es produeixi es visibilitzi que tothom té els mateixos objectius.

2.2. TAULA 2. Cultura i Educació
Elements de diagnosi:
Cultura i educació


La problemàtica de fons és la separació́ entre cultura i educació́. No té cap lògica, debilita la
cultura i cal trencar amb aquesta separació. Caldria unir cultura, educació́ i mitjans de
comunicació. Cal preguntar-se també, perquè̀, actualment, en l’àmbit polític, els mitjans de
comunicació́ estan sota presidència. En aquest sentit, s’accepta la premissa que l’educació
és un bé central i aquest dret és defensat, de forma aferrissada. Per contra, pel que fa a la
cultura per molts és vista com un fet accessori. A documents de la Unió Europea, de la
UNESCO o de l’ONU, sempre es defensa la cultura sobre valors instrumentals. En aquest
sentit, els factors instrumentals són accessoris.



Per primera vegada, un municipi, Centelles, demana dur a terme un pla de cultura i educació
fet de forma conjunta. Les dificultats que hi ha des de la mateixa administració per no veureho com dos elements diferenciats és enorme. Ha estat i és complicat. En teoria hi ha un
discurs clar, però quan s’hi treballa, sembla que cadascú́ ha de defensar la seva parcel·la.



Cercar els espais d’intersecció entre cultura i educació és un repte. No s’ha de parlar de
coordinació, és un concepte unitari. La persona, el ciutadà és cultura i educació. Respecte a
l’experiència, moltes vegades els projectes desenvolupen aspectes didàctics o pedagògics
amb la voluntat de crear públics i fidelitzar-los, però hi ha altres coses a treballar, ja que
s’estan fent persones.
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Probablement educació i cultura no són dues coses diferents, sinó que són dues coses
diferents de fer el mateix. Una busca uns mínims comuns per a tothom i l’altra busca
l’excel·lència. Com diu la Lali Bosch, l’educació té a veure amb fer-se preguntes i la cultura
en donar respostes des del fet admiratiu. Per tant, cal revisar-les com a part del mateix
engranatge.



Cal preguntar-se perquè l’educació i cultura estan tan separades. Hi ha un tema flagrant i és
el fet que la cultura és també, malauradament, allò que ens diferencia els uns amb els altres.
Quan una exposició intenta ser integradora i que hi hagi recursos per a tothom, hi ha
problemes amb el món dels comissaris. Hi ha un gran element de diferenciació social en la
cultura, que interessa que hi sigui. Per part de certa gent de la cultura hi ha un classisme que
els impedeix anar de la mà del món de l’educació.



El que diferencia l’educació de la cultura és que la cultura té una major voluntat
d’autoexigència i de qualitat, sempre es vol aspirar a més.



El temps és un factor limitador molt important en el món de l’educació i de la cultura. Estem
connectats 20 hores al dia i hem perdut la capacitat de tenir temps. Hi ha iniciatives que
estan apostant per les experiències estètiques en espais laborals com hospitals, centres
d’atenció primària, botigues, restaurants, etc. Cal pensar com es fa present la pràctica
estètica en espais no convencionals.

Diversitat


Es va fer un llargmetratge amb un institut i un projecte de teatre. Projectes amb 100%
d’estudiants que no són autòctons. S’ofereixen una sèrie de recursos que molts docents
reclamen i agraeixen. L’any passat va ser la primera vegada que es va fer el programa. Es
cobreix un espai que a Girona no està delimitat. Sent la primera edició s’ha delimitat a
primària i secundària i, geogràficament, a Girona i a Salt. Pel que fa a la diversitat cultural,
hi ha un alt percentatge d’immigració. A l’hora de programar, hi ha una gran limitació per la
barrera de la fractura social. A l’hora d’escollir els formadors, bona part d’ells són d’una
determinada edat i nivell cultural que contrasta amb tots els estudiants. En aquests
projectes costa portar a la pràctica els temes de diversitat cultural. Es busca sincronitzar el
sector educatiu i cultural i trencar el mur de la fractura social.



S’intenten crear exposicions que siguin integradores i inclusives, però es reben moltes
crítiques. Es fa una exposició on no s’entén res i tothom la troba molt interessant. Per contra,
s’intenten crear passarel·les, perquè tots els públics l’entenguin i s’hi sentin còmodes, i es
critica. A la cultura hi ha el classisme incorporat.



La cultura no només són les arts. Cal apostar també per el pensament, la cultura científica i
tecnològica.

Formació dels artistes


Queda un camí molt llarg. Els que entren a les escoles volen ser ballarins, coreògrafs, músics,
i això és la segona activitat. Si no arriben a ser artistes, ja faran classes per viure. Per a certes
companyies fer classes i tallers és secundari. A ells els agrada brillar a l’escenari.
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La figura de l’artist scholar, molt comú al món anglosaxó i que aquí no existeix, és
imprescindible. Per altra banda, la vida de l’artista, a vegades, està limitada, ja que en bona
part de les escoles es forma al músic, perquè tingui uns cànons determinats i una forma
exacta de músic.

Formació


Al nostre país quan es pensa en educació musical de base a les escoles només es pensa en
un sol instrument, la flauta. Què pot fer un nen en el millor dels casos amb una flauta? En
canvi, al món anglosaxó tenen instruments que et permet treballar la melodia, el ritme i la
veu. Al nostre país ens costa enormement sortir del cànon.



La demanda pel que fa a la cocreació amb alumnes és molt elevada. A més a més, en molts
dels programes que es realitzen es formen professors.



Fins que el professor d’història no tingui gust musical o el professor de física no tingui gust
teatral no hi haurà contagi als estudiants del gust del teatre o de la música. Ha de ser
transmès mitjançant la vivència i fins ara costa molt que es doni.



Cada vegada s’ha anat més cap a la hiperespecialització i cap a la professionalització de la
formació.



S’estan jubilant una sèrie de mestres que són molt sensibles culturalment i això agreuja la
problemàtica. Són gent que en el seu moment van rebre formació i es van contagiar.



L’Institut del Teatre de Vic està fent molta feina. Hi ha postgraus on assisteixen tant
professionals de l’Institut del Teatre com mestres.



Al món del patrimoni, vincular en projectes docents i comissaris és un fet que es dóna molt
poc, costa molt. En altres àmbits està molt més normalitzat. Sí que es donen entre
institucions i escoles però no entre escoles i perfils professionals, com per exemple amb
restauradors o comissaris, que puguin transmetre la seva experiència.

Sistema i polítiques educatives


Quan es parla d’educació es tendeix a pensar només en escoles i és un concepte molt més
ampli. Un dels problemes més importants que hi ha, actualment, és el de la democratització,
de l’accés a l’ensenyament. Es tiren endavant moltes iniciatives, però el problema és que no
es va més enllà dels programes pilot. Cal tirar endavant programes generals i no projectes
pilot i es veurà com funcionen. Si no, s’hauran fet coses que només serveixen per als qui ho
han viscut i no tenen continuïtat. Des del sector cultural no hi ha ni mandat ni recursos per
ser democràtics. L’escola se sent impotent. Com trobar l’equilibri entre l’excel·lència i la
democràcia, que no hauria de ser la mediocritat, és la clau. A França tenen diferents models
que s’estenen en el temps, no treballen tant amb projectes pilot.



Hi ha una gran desconfiança dels polítics cap als experts perquè aquests són sempre
sospitosos de defensar el seu sector. Cal defensar el paper dels experts independents en les
polítiques educatives i culturals. Les polítiques educatives estan immerses en una crisi molt
profunda. Al CoNCA hi havia coses sistemàtiques de difícil comprensió. Per una banda, les
ajudes de cultura i educació anaven per separat i, al mateix temps, el premi d’educació dels
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premis ciutat de Barcelona es premiava, únicament, a les escoles en comptes de reconèixer
que hi ha molt altres projectes liderats des d’ateneus, entitats, equipaments, etc.



Treballant al departament d’educació d’un equipament, es veu que hi ha molta diferència
en allò que es fa a l’escola, en edat obligatòria, i el què es fa en horari de lleure.



Un dels problemes dels sistemes educatius és que tendeixen a la generalització. Els
progressos pedagògics sempre han vingut d’experiències molt singulars que no han estat
generalitzades, i han estat excepcionals. Històricament, a la primera meitat del segle XX, a
la Mancomunitat i a la República es va intentar fer uns focus i no generalitzar. Fer taca d’oli,
un nucli d’innovació que fes taca d’oli. No a la generalització.

Administració pública


Sempre que als centres culturals es pensa en educació sempre es pensa i es fan accions de
cara a les a famílies i a les criatures i no pas, per exemple, cap a les universitats. A partir de
determinada edat ja s’és adult i la cultura únicament depèn dels propis gustos i aficions i la
capacitat d’accedir-hi. Aquests són els problemes de fons. La cultura és també formació
d’adults, que hauria de ser continuada fins a final de la vida. Cal defensar de base l’argument
que una societat està més sana quan es gestiona de forma més oberta.



Aquest país no ha construït un sistema d’educació per a adults que els permeti anar
fonamentant el seu coneixement al llarg de tota la vida. L’educació per a adults encara és
compensatòria.



A les escoles municipals de música els darrers anys qui ha fallat ha estat la Generalitat.
Alguns ajuntaments han aguantat, d’altres no. Les ajudes per fer-hi front en l’àmbit
municipal han minvat molt. Calen mirades diferents, perquè bona part de les escoles van
enfocades únicament a la professionalització

Objectius i prioritats aportades
Cultura i educació


La cultura ha de fer un exercici de transformació profunda. Cal treballar amb l’educació, no
pas culturitzar l’educació. La cultura generalment treballa de forma clientelar amb l‘escola.
Cal canviar estructures de treball i fer-ho conjuntament. Respecte als museus, són una
institució cultural molt antiquada. El que s’ha de fer públic és el coneixement, no el
patrimoni. Als museus de Barcelona, només el 3% del pressupost va destinats a les activitats,
mentre que el 97% restant va destinat al patrimoni. Hi ha recursos, el problema és com es
distribueixen. És trist, perquè vol dir que el museu és hermètic.



La clau és la visió holística de cultura i l’educació; cal barrejar-ho tot. A l’administració està
tot compartimentat, cultura, educació, joventut, serveis socials, etc. Fem projectes generals,
també en l’àmbit intergeneracional, que ho integrin tot. La idea hauria de ser anar més enllà
de cultura i educació, és un tot, joventut, serveis socials, etc.
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Cal trencar amb el classisme dels museus i les institucions. Les exposicions d’escolars a
museus no s’han pogut fer fins fa 5 anys. I no pas per recursos econòmics, sinó perquè per
a certa gent, el museu és una institució massa elevada per fer-hi exposicions d’escolars.



Quan s’observen els programes, especialment en ajuntaments petits, es veu que cal ser més
ambiciosos, però costa sortir de les dinàmiques existents. Es parla de la instrumentalització
de la cultura, però caldria que el sector cultural apostés per la cultura com un valor, com
una competència bàsica de l’ésser humà. Si no es veu així, l’intent de confluència d’aquests
dos àmbits que es volen enllaçar és difícil.

Diversitat


Hi ha conceptes que són resistents al pas del temps. No els veu ningú i s’enquisten. Un d’ells
és el concepte de conservatori. Perquè es conserva? Al segle XVIII o XIX tenia raó de ser,
però avui en dia una institució no es pot dir conservatori. S’hi transmeten tècniques i
s’ensenya a la gent el mateix perquè tots siguin exactament iguals. Avui en dia el principi
que desplaça la idea de norma és la diversitat (no té a veure ni amb indígenes ni amb
immigrants). Per tant, actualment, les polítiques han d’estar adaptades a la nova diversitat
contemporània.

Formació


És important pensar la formació no només com un aspecte instrumental sinó també per
formar el gaudi. És fonamental que els docents experimentin per pensar, reflexionar i també
com un acte de gaudi. Poder desenvolupar projectes vinculats a la creació amb molta
profunditat i, alhora, experiències molt petites, però alhora molt valuoses. Projectes així als
docents els permet vehicular moltes més experiències i processos transformadors.



A la base de les polítiques per a la formació musical hi ha d’haver un canvi curricular. No
responen a les exigències actuals. S’estan formant tècnics molt bons, però que no tenen ni
una formació tecnològica ni una formació humanística. Els manquen eines per connectar-se
amb la societat del segle XXI. Els canvis tindrien un efecte en la diversitat. En la formació es
deixen de banda moltes realitats que podrien alimentar i enriquir les eines del músic per
connectar amb les noves audiències. Els currícula s’integren a nous repertoris i cal una nova
formació integral.



És bàsic aconseguir la motivació dels mestres perquè tinguin ganes d’apuntar-se a cursos o
siguin espectadors assidus de cinema, arts escèniques, música, etc. És vital la formació dels
mestres com a persones i que puguin gaudir de la cultura. Com podem jugar un paper per
dignificar la cultura i l’educació? Al Museu Marítim es treballa amb escoles de manera
profunda i el projecte s’acaba amb una exposició professional. A partir d’aquí hi ha una
dignificació i un prestigi del què es fa, ja que està al lloc on es mereix.



És preferible parlar de formació de ciutadans en comptes de parlar formació dels públics. És
una formació dels ciutadans i dels espectadors del present tinguin l’edat que tinguin.



Els nens s’han d’encomanar de la passió cultural dels mestres en situació natural i
espontània. Per tal que això succeeixi cal una bona formació continuada dels mestres perquè
connectin la seva activitat didàctica amb la vida cultural. És una proposta perfectament
practicable perquè tothom subscriu el principi de formació al llarg i ample de la vida. Tota
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una colla d’elements que no et van oferir, gust pel teatre, la música o el cinema i els pots
aprendre amb 40 o 50 anys. Seria una manera de comprometre’ls, perquè com a observador
es veu que hi ha un dèficit important.



Quan els mestres tenen experiències artístiques singulars s’estan formant i cada vegada que
tenen experiències transformadores ho viuen com a mestres i com a persones. També les
experiències amb els alumnes els fa créixer exponencialment, personal i laboralment.
Respecte als alumnes, ells també ho poden transmetre als pares.



Estaria bé que tots els projectes que es fan a l’ensenyament obligatori, com Cantània o Tots
dansa, tinguessin continuïtat i, per altra banda, que hi participessin tots els nens, no només
uns quants de cada classe.



Molts projectes culturals tenen errors educatius molt greus. La cultura s’ha de situar en
l’espai educatiu, i els creadors, en general, no en saben, cal que se’ls formi o que col·laborin
amb els docents.

Formació dels artistes


Cal instruir els artistes en el camp de la formació per tal que tinguin la capacitat de mobilitzar
i connectar. Hi ha la necessitat d’implementar estudis que formin aquestes persones. A
l’ESMUC fa 15 anys que el departament de pedagogia hi treballa. Quan es tracten aquests
temes, en general, sol haver-hi una resposta molt positiva. Els artistes descobreixen un món
que abans no se’ls havia ofert i entenen que també poden ser transcendents en el
desenvolupament de la societat. A l’àmbit de la dansa i el teatre, és més difícil, ja que no
existeix ni el grau de pedagogia. Ha d’haver-hi un espai educatiu perquè tots els projectes
d’art comunitari s’ensenyin.



En música, els nois de disset o divuit anys arriben enfocats d’una determinada manera. Es
preparen per ser violinistes, pianistes, saxofonistes, etc. Aleshores alguns s’adonen que no
tothom hi arriba i descobreixen que no ho volen ser. Aleshores, tenint aquesta formació
se’ls deixa incidir cap a la societat d’una manera molt positiva i molt rica aportant valor. A
les escoles artístiques s’hauria de potenciar molt més.



Cal un màster per convertir artistes en educadors, tal com n’existeix un per reconvertir en
professors els qui han fet altres estudis.

Sistema i polítiques educatives


Cal prestigiar i blindar les humanitats als currícula. Cal incorporar la formació humanística i
dels ensenyaments artístics al currículum.



En relació als currícula, cal generar uns espais dedicats a l’art, la cultura i la creació. Les
classes de PAC franceses són una referència. Són espais no reglats a les aules per a la
descoberta de l’art i de la cultura. Cal que no sigui una cosa tancada, perquè si no no es pot
transmetre el plaer i el gaudi. A vegades és perillós parlar d’introduir el currículum, s’hauria
de tenir clar quins models d’espai es volen. Una cosa és establir quins coneixements culturals
s’han d’assegurar en les diferents disciplines artístiques i tenir-ho com a horitzó, però
després cal pensar com estructurar-ho sense que es converteixi en un currículum artístic.
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Els currícula tendeixen a generalitzar i això no lliga amb l’estructura del funcionament
cultural. Cal un cert pacte però ha de tenir les característiques que permeti fer projectes
culturals a les escoles. La cultura necessita autonomia, llibertat d’acció i que cada escola
pugui fer el seu projecte cultural amb una personalitat pròpia.



L’escola infantil i l’escola primària haurien de dependre dels municipis i ser una competència
local. Els llocs on funcionen és on hi ha una administració local sensible, que dóna
continuïtat. En aquest sentit, però, els ajuntaments no poden créixer més i, per tant, el grau
de sensibilitat dels pares és molt més elevat que l’oferta que hi ha. La societat demanda una
cosa i el sistema públic no ho permet, per tant aquesta demanda està abocada a l’oferta
privada i a la lògica del mercat. És evident que, aleshores, l’oferta privada no cobreix moltes
de les capes de la població. No hi ha equilibri d’oferta pública.



La via curricular cada vegada serveix menys per a l’educació. Les noves tendències van en la
línia de trencar amb el currículum. Seria un error molt gran que la cultura fos un element
curricular més. Ha de ser tot el contrari, cal culturitzar el currículum. A l’ensenyament hi ha
d’haver un component d’exigència per tal de formar a tothom amb els màxims
coneixements, però afegint-hi el valor agregat de la cultura. Gent del mateix ensenyament
creu que els coneixements de la vida i els de la cultura van per separat. Això respon a un fet,
el nivell cultural mig de mestres i professors és molt baix. Tot i tenir un nivell científic alt
molts d’ells tenen un nivell cultural molt baix. Això passa tant a les escoles com a les
universitats. La manca de cultura de la universitat és escandalosa. A la universitat es formen
mestres i professors estrictament en l’àmbit curricular. Mentre hi hagi la separació mental
esmentada és difícil articular solucions. Cada vegada hi ha més demanda social d’enriquir la
formació de nois i noies amb ensenyaments no curriculars. Malauradament també s’entén
com a luxe o són complementaris. Cal un canvi mental, que és el més difícil.



En primer lloc, caldria una reforma dels estudis universitaris, que els que vagin a parar a les
escoles tinguin una major sensibilitat i no únicament coneixements estrictament
professionals. Hi ha un desert cultural a la universitat. Les activitats culturals només
s’omplen enganyant als estudiants donant crèdits.



El debat educatiu és com acabar amb el concepte de currículum. Potser s’ha de deixar de
banda d’una vegada per totes.



La línia de municipalització és la de donar autonomia als centres i vincular-los a l’entorn. És
a dir, que tinguin la capacitat de crear projectes complets que incloguin llibertat de triar
iniciatives culturals i artístiques. Mentre no s’incorpori el cultiu de la creativitat aplicat a
qualsevol àmbit de l’escola no hi haurà esperit cultural, hi ha un problema
d’homogeneïtzació. Al final les accions deriven de les idees que aquests deriven dels valors
més generals. Cal un discurs intercultural entre les diferents especialitats, al món acadèmic
cadascú només es relaciona amb els seus.



Cal una flexibilització de les estructures del sistema, necessiten ser permeables per altres
estructures, altres agents i altres professionals. Ja no té sentit el projecte educatiu clàssic,
ara es necessita una anàlisi del territori i de l’espai on es desenvolupa. Hi ha d’intuir quins
agents vol connectar. El projecte de centre ha de partir de es conceb la comunitat, quines
idees creus que la faran créixer i, per tant, traduir-ho en accions concretes.
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El sistema educatiu és un sistema tancat i arcaic. La seva reforma és un tema pendent i un
dels elements fonamentals. S’ha d’aconseguir que el sistema sigui permeable a tots els
agents culturals i que, tant els actors com els activistes, hi puguin fer aportacions. Cal pensar
en projectes educatius, culturals i comunitaris i en com és una comunitat culturalment activa
i inclusiva. Aleshores, aquí hi intervé la formació. A mode general, les universitats no estan
implicades en la formació del professorat, tenen una visió molt poc oberta.



Cal partir de la necessitat d’integrar. L’educació artística i humanística hauria d’estar a tot
arreu, des de l’inici fins al final de l’educació. Hi ha una progressiva especialització. Les
“tasques” cada vegada són més instrumentals. Un informe del CoNCA del 2011,
extraordinari en el seu detall, que diu que hi ha un dèficit en l’educació, tant pel que fa al
finançament, com pel fracàs escolar i els resultats de les proves PISA. La cultura necessita
una defensa política començant per la defensa del finançament de l’educació.



A Catalunya hi ha 4.000 nens participant en diferents projectes, en la pràctica artística en
centres educatius, en la col·laboració de centres d’art del seu entorn. El departament
d’ensenyament, en aquest sentit, es troba fent, únicament, un inventari. Caldria que, en
comptes d’inventaris, es desenvolupessin veritables programes.

Administració pública


Les escoles d’art haurien de ser un servei bàsic del municipi. Això actualment a Europa
només es fa a Noruega. Són les cultura-escoles que van néixer el 1996. Són escoles d’arts
municipals que tenen vincles constants amb les escoles i els centres educatius. Tendir a què
s’estableixin aliances entre centres educatius i agents culturals diversos hauria d’entrar com
en una carrera de prestigi.



Com prioritat cal posar damunt de la taula la manca de suport i ajudes els darrers anys de
les institucions cap als projectes transversals. També caldria repensar com es distribueixen
els pressupostos de les institucions públiques respecte a això.



Cal incidir amb el lifelong learning, ja que l’educació és una cosa per a tota la vida, ha de ser
present des del bressol fins a la tomba.



És important fomentar accions puntuals d’innovació a les escoles que vulguin fer projectes
culturals. Projectes que fossin cofinançats per les administracions i que cerquessin aliances
amb institucions, museus, companyies de dansa, etc. per donar una singularitat a les escoles
des de la cultura. Seria fàcil incidir-hi perquè només caldria una política d’estímul.



Si es vol augmentar el nivell de formació cultural, es necessiten més recursos. El que no es
pot dir és que es vol augmentar el nivell cultural i no s’hi vol dedicar recursos. Hi ha d’haver
una coherència política: recursos econòmics, humans, hores lliures del currículum, etc. A
vegades hi ha mestres que els agradaria dedicar-se a projectes de coordinació artístics.
Falten aliances perquè projectes d’aquest tipus mai una escola els pot fer sola. S’han
d’establir vincles i crear xarxa amb altres escoles, institucions, etc. Hi ha experiències
interessants, com per exemple a Bordils.



De cara a l’horitzó 2020, s’ha de tenir clar que sobretot la Conselleria de Cultura i la
Conselleria d’Ensenyament han d’apostar per la cultura en l’ensenyament i viceversa. Hi ha
d’haver un programa o un percentatge del pressupost de cultura dedicat a l’educació.
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Mentre a Ensenyament els ensenyaments culturals o artístics es continuïn dient
ensenyaments de règim especial i a Cultura se segueixi parlant de subvenció per a la
formació de públics, no anem bé.



Totes les propostes no podran progressar si no hi ha una decisió política valenta i decidida,
ja que amb els pressupostos actuals d’educació i cultura no es poden introduir ni
implementar grans canvis. La gran mancança és que no hi ha pressupost i per tant, no hi ha
política.



L’administració sempre ha de fer d’estímul. Quan ens trobem amb una política cultural
catalana on això no es contempla ni té importància, es pot demanar a les fundacions i a la
societat i teixit civil que s’impliqui, però paral·lelament s’ha de denunciar que no hi ha
política.



Una proposta, amb la qual no tot el sector estarà d’acord, però difícilment dirà que no hi
està d’acord, és que la cultura fos mirall de les ciutats, barris i pobles. Es pot crear un consens
verbal que orienti a tothom a entomar el repte que la cultura l’any 2020 sigui mirall del
territori en les diverses funcions. Que des de la cosa pública només és financin els projectes
que siguin mirall de les seves ciutats. Sobre el paper hi ha una sèrie de criteris des del 2008
que ni molt menys s’han aplicat. Els projectes finançats des de l’àmbit públic haurien de
requerir, entre altres aspectes, de creació i producció comunitària, en format de
coproducció, cobertura del territori, paritat de gènere, etc. Seria marcar una agenda per
entendre la cultura tal com s’entén al món europeu continental.



Creació grups de control ciutadà per supervisar les formes de participació que tenen les
organitzacions públiques en el seu dia a dia. Cal molt més protagonisme del món local. Ja
n’hi ha prou d’engegar, per una banda, projectes pels “pobres” i, per altra, pels blancs de
classe mitjana. Es confon desenvolupament i cohesió.

Comunitat i transformació social


El sistema educatiu ja no és l’escola. L’escola és partícip d’una comunitat i està en crisi per
això. Cal un treball transversal, incloure a les famílies, construir conjuntament la comunitat.
També es demana que als mestres se’ls alliberin hores per tal que puguin formar part de
projectes transversals amb estructures de treball diferents com per exemple treballs amb
residències. Per tant, cal canviar el model i les estructures de treball.



És innegociable de cara al 2020 tenir escoles de música, dansa i teatre municipals implicades
en el canvi social.



Cal demanar-se com fer possible el desig que escoles de música, dansa i teatre municipals
estiguin compromeses amb la transformació social. En alguns casos ja està passant de forma
autogenerada. S’han d’intentar generar canvis de forma simultània i fer créixer el valor de
l’art i la ciència i del treball comunitari com a eina d’educació. I això també ha de succeir des
de l’àmbit polític, ja que apostar per això és una manera de transformar la comunitat cap a
millor.



Per a projectes interdisciplinaris transformadors cal crear els marcs metodològics adients
per implicar de la millor manera els docents i amb quins espais i objectius. Són projectes que
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forcen les estructures i transformen les escoles i la seva vida educativa, les relacions amb
l’entorn i la comunitat o la presa de decisions a dins de l’aula.



En vint anys s’ha passat que a la gent del museu li fes nosa el públic, a tenir un educador
dirigit els públics i, a poc a poc, guanyant terreny. Hi ha comissaris que creuen que si la seva
obra està molt ben valorada, els desprestigia perquè conceben un elitisme. Trencar tot això
està costant però com a societat s’està fent.



Madrid té un projecte molt interessant que és Intermediae. S’està treballant la cultura des
de la cocreació. Si es treballa des de la comunitat, aquesta el dia de demà anirà a concerts i
al teatre. La societat ha canviat, ja no parlem d’usuaris, parlem de ciutadans. Això és un canvi
d’estructura mental.

Visibilitat i prestigi social


El professorat ha de tenir molta confiança en el que fa i una de les maneres és fer-ho públic
en un espai adient i donar-li la categoria que es mereix. Hi ha moltes escoles que fan
projectes fantàstics però s’han de fer públics i exposar. S’ha de convidar a tot l’estament
polític perquè si no ho veuen, no en queda constància. Tot això s’ha de posar en valor.



Treballar amb els mitjans de comunicació estratègies de visibilització que ajudin a fer
evolucionar l’opinió. Falta fer molta pedagogia a la societat, via els mitjans de comunicació,
que no necessàriament ni ho percep ni ho comparteix. Encara es dóna molt el fet que la
societat pensi que certes activitats només són per a les extraescolars.



En aquest sentit, cal donar més valor a la divulgació. Al món anglosaxó té un gran prestigi i
reconeixement. Cal posar damunt de la taula la idea de prestigi i èxit en aquest sentit.

Avaluació i indicadors


Per què les estadístiques culturals no aporten cap dada sobre cultura i educació? No consten
perquè ningú ha sistematitzat la forma de mesurar-les. Per exemple, no se sap què ofereix
un museu respecte a les seves activitats educatives. És un tema cabdal, perquè si no mai se
sabrà si es progressa o no.



Els projectes de futur han de ser projectes a llarg termini i hi ha una gran incapacitat per
avaluar-los.



Es continua donant prestigi als museus pel nombre de visitants. Caldria replantejar amb
accions molt concretes els indicadors i, sobretot, quin és el rendiment de comptes de les
institucions públiques com per exemple institucions museístiques o auditoris.

2.3. TAULA 3. Equipaments Públics
Elements de diagnosi
Rol de la Cultura i equipaments (increment i creació de públics)


El món cultural considera la cultura com a fonamental pel desenvolupament humà. Hi ha
molta gent, però, que no li considera. Cal preguntar-se el perquè, ja que les dades mostren
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que la pràctica cultural augmenta, però el què augmenta realment és el consum de la gent
que ja la practica, no hi ha nous usuaris.



Un cop assumit el concepte de sistema cultural, cal pensar com s’enfocarà el discurs. El
sistema cultural es va orientar una mica a què la cultura és una mena d’ascensor social.
Aquest discurs ja no és vàlid. Després es va provar amb els indicadors, la importància del PIB
de la Cultura a l’economia. És molt difícil que la gent cregui que la cultura és important
perquè col·labora al PIB. S’ha caigut en la trampa del liberalisme, de monetitzar-ho tot. El
què cal plantejar és com es pot estar més a prop de la realitat del ciutadà, i això passa per
com el sistema cultural pot millorar la vida i el benestar de les persones.



La tria lliure de l’absentisme cultural només es fa des del coneixement, si es sap que s’està
fent. Si no, no és una tria lliure. És per això que la cultura ha de lluitar contra la desigualtat.
Cal que siguin experiències significatives, que dotin de sentit.



Els equipaments són un recurs que dóna resposta al sentit, no són el sentit. Per tant, són
eines.



Dificultat per connectar amb la ciutadania i fer-la partícip del món de la cultura. La relació
amb el públic està canviant i a les institucions els és molt difícil seguir aquests canvis.



Dificultat perquè els joves visitin teatres i se sentin còmodes als equipaments. És potser on
es juga més el futur, ja que potser la gent que no ha consumit cultura, quan siguin adults no
hi aniran.



Fragmentació dels públics, que es pot pal·liar amb l’ajuda de les xarxes.



El país ha canviat i el teixit social és un altre, hi ha nous ciutadans. Cal preguntar-se què es
pot fer per integrar socialment els nous ciutadans.

Governança i servei públic


Cal impulsar la vocació pública dels equipaments, independentment d’on provingui el seu
finançament. Una fundació privada també pot tenir vocació pública, hi és per al públic. Això
no està en conflicte amb l’obligació i el desig de promocionar l’art i la independència i
autonomia de la producció artística de tots els àmbits, ans tot el contrari. Si no es té el suport
del públic amb el què es fa, no hi ha raó d’existir.



Plantejar si des dels equipaments es fa contingut o es fa servei. Si es programa una
temporada artística i es fa un contingut o si el què es vol amb aquest contingut és que hi
hagi un servei públic. Aquesta dicotomia entre contingut i servei és molt important, ja que
es tracta de dues coses diferents.



Manca d’un sistema de país. Les biblioteques tenen un sistema de cultura pública: n’hi ha
arreu i gairebé tothom té carnet de biblioteca. És realment un sistema. Amb arts escèniques
sembla que hi ha un sistema, però no hi és. Els 18 teatres més importants s’han reunit per
crear la “Xarxa Nacional de Teatres”, amb la voluntat de crear una estructura que per decret
no ha funcionat. Potser si s’intentés articular des de la base, funcionaria molt millor. Crear
una xarxa que sostingui una pràctica artística és una estructura d’estat, més si els
equipaments nacionals treballen més estretament i generen projectes de país.
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La tecnocràcia dificulta molt la feina. La societat demanda canvis a gran velocitat que cal
gestionar i per altra banda cada cop la tecnocràcia és més rígida en post d’una suposada
transparència. Sol·licitar un préstec és més difícil ara, burocràticament, que fa uns anys.



La total dependència dels diners públics, implica també la total dependència del poder
polític. El model anglosaxó té distància entre el poder polític i les institucions culturals: quan
hi ha un canvi de govern no canvien tots els càrrecs. Hi ha temps de desenvolupar idees a
més llarg termini.



Càrrega de l’administració. L’administració hauria de ser un instrument per a la missió dels
equipaments, sense dificultar-ne el dia a dia.

Transformació digital


Dues grans vessants de la transformació digital: la de gestió interna i la de connectivitat. Si
ens centrem en la connectivitat, els espectadors tenen alguna cosa a dir a les programacions.
El ciutadà, d’alguna manera, estarà intervenint en la programació. Si el què es fa a les
programacions és bàsicament contingut, amb criteris purament artístics, sense tenir en
compte els espectadors, aquí hi ha una problemàtica.



El món digital promet una nova democràcia de la comunicació des dels anys 70. La
comunicació passa de ser unidireccional a ser bidireccional entre institucions i usuaris, o
multidireccional, entre tots els públics. Hi ha moltes més plataformes de comunicació
unidireccional que abans, més segmentades i més segregades. Actualment tothom té els
seus propis canals. Si es vol comunicar a tothom, s’ha de fer d’una manera igual de
segmentada, i això és costós. La promesa de la comunicació fàcil, per tothom i directa, s’ha
convertit altre cop en un sistema en el qual la comunicació més fàcil la tenen els que tenen
més els recursos.



L’equipament, com a projecte i no com a pedra és, en bona mesura, digital. Un exemple és
el de la música popular: els joves consumeixen música i no compren discos, potser es
compren un LP i van a concerts. I, en aquest cas, gran part de la comunitat està en el món
digital. És un canvi de paradigma per als responsables d’equipaments.

Valor de la cultura


El valor que la ciutadania dóna a la cultura és baix i per això els diners que té la cultura són
pocs. Que l’IVA pugui pujar del 8% al 21% i no passi res, vol dir que hi ha un problema de
base, que la ciutadania no valora la cultura.



La manca d’una Llei de Mecenatge indica un problema de valor de la cultura.



Quan els arguments vénen donats pel nombre de visitants, vol dir que la cosa qualitativa, el
risc, la innovació, i la qualitat, no és important. Això permet arribar a la conclusió de la
davallada del prestigi social de la cultura respecte a la segona meitat del segle XX. Això
evidencia el territori que hi ha entre les aspiracions de la cultura respecte a les inèrcies. Es
ve d’uns processos i models que per moltes raons han fet fallida. Cal determinar què es pot
fer per la conquesta / construcció del prestigi social.

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

32

Objectius i prioritats aportades
Rol de la cultura i equipaments (Increment i creació de públics)


El sector cultural ha de ser capaç de ser molt crític amb si mateix. La cultura pública ha de
ser més que un conjunt de programacions. Si es vol que el ciutadà surti al carrer i defensi la
cultura s’ha de ser molt més permeables. Quan es fan les programacions, hi ha una relació
insuficient amb els públics i els ciutadans.



S’han d’obrir els equipaments, recuperar-ne l’ús social, perquè si no s’estan perdent. No han
de ser no més expositors, sinó també generadors d’idees, de projectes de pràctica artística.
Ser aparador i ser taller.



Necessitat de distinció entre creació de consumidors i creació d’afició. Crear consumidors
és relativament fàcil, però crear afició és crear un hàbit, i això és molt més complicat. Una
campanya de foment de la lectura potser no té l’impacte desitjat, és difícil crear un hàbit i
se n’ha de ser conscient, per no crear frustracions. Hi ha un sostre de vidre. S’han de crear
nous públics, sí, però alhora cal fidelitzar-los.



Necessitat de creació de continguts i de servei: als equipaments hi ha les dues coses i s’han
d’unir. S’ha de parlar amb artistes, escoles, altres equipaments, etcètera. Hi ha una manca
de ressonància entre els agents de la cultura i que treballin junts.



Creació de comunitat, i que aquesta tingui cercles d’adhesió variats. Hi haurà un nucli que
podríem dir de “fans” que tindran interès per gairebé tot, però s’ha de ser més flexibles per
obrir-se a altres perfils. Posar-hi imaginació i creativitat, sense renunciar a la capacitat
transformadora.



Els projectes educatius són la clau. El Cirque du Soleil és el què és perquè la millor escola de
circ és allà.



Cal tenir la idea de projectar a un cert temps i cal no esperar a veure què diuen els polítics.
Tenir en compte al destinatari de tot allò que es fa. El polític potser vol un guany o una
resposta molt immediats. Pensar què és allò de bo que es té i que es pot i se sap explicar,
tant que fa que la gent vulgui anar-hi més. Pensar també de quina manera es pot encaixar
als artistes en aquest engranatge. Cal que es reflexioni mirant al futur, però no al futur d’aquí
a nou mesos, sinó a un futur a llarg termini.

Governança i servei públic


La distància que hi ha en la governança dels grans equipaments nacionals, entre l’estructura
política i els responsables directes dels equipaments és molt gran i inacceptable. Hi ha
d’haver experts amb garanties i que siguin els representants d’aquella institució. Aquestes
persones han de tenir l’obligació d’estar preparats i de tenir responsabilitat.



Programar amb visió de país. Que quan els grans equipaments programin, tinguin en compte
que hi ha equipaments de petites i grans ciutats que també programen. Descentralitzar la
cultura, programar i buscar públics per la cultura en general.



Manca de treball en xarxa entre els equipaments. Aquest treball en xarxa permetria fer molt
més que el què s’ha fet, independentment dels diners o del capital.
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Revisar les governances. L’administració pública posa diners a la cultura i n’ha de formar
part, però convindria tenir persones formades, amb una major professionalització.
Generalment els patronats no són així.



La relació entre la institució cultural i l’administració pública ha de ser a través d’un
contracte programa o a través d’una relació econòmica. Però la governança hauria d’estar
fora. L’administració hauria de ser fora del patronat. Tenir un patronat involucrat en el
projecte, i un acord en les missions amb l’administració.



Cal repensar el finançament de la cultura pública. Com es reparteixen els diners i qui decideix
on van. El govern dóna diners a l’artista, mentre hi ha moltes estructures al mig que són qui
li donen feina. Cal acostar els diners a qui realment els gasta, a les estructures que es
relacionen amb l’artista i coneixen als seus públics. Aquestes estructures sabrien com ferho funcionar però estan limitades, sent només un aparador per mostrar coses.



No es pot crear una biblioteca sense permís. En canvi, sí que es pot crear un museu nou.
Això hauria de ser igual per equipaments i teatres.



Cal impulsar la transformació interna de les organitzacions. Part de la innovació es troba en
el canvi d’estructura dins dels equipaments, en quanta xarxa s’estableix amb els usuaris,
quantes vegades es canvia de lloc o quan això respon a projectes.

Transformació digital


Necessitat de productes digitals catalans, fets a Catalunya. A Nord-amèrica, a les
biblioteques, poden oferir esplèndides col·leccions digitals de cinema, de música, de
documentals. Les programacions dels seus museus i dels seus teatres. Aquí seria més fàcil
contractar a la Royal Opera House, que al Liceu.

CoNCA


Necessitat de revisar les funcions i criteris d’actuació que ha de tenir CoNCA. El debat sobre
si és una bona o mala versió de l’Arts Council no té sentit.



Donar-li al CoNCA el valor que mereix. Que depengui de presidència i no de la Conselleria
de Cultura. Això li donaria més poder.



Que el CoNCA depengués del Parlament, no de cultura. Dependre de presidència pot ser
pitjor que dependre de la conselleria. Que depengui del Parlament com el Consell de
l’Audiovisual.

Creació del lobby o xarxa


Construcció real d’un lobby. Com a lobby, i amb voluntat de ser lobby, de tenir capacitat de
pressió, de decidir, de tenir capacitat de decisió pròpia d’un lobby. Que això que s’anomena
la cultura (m’agrada més parlar d’equipaments, perquè el terme cultura s’ha banalitzat, en
canvi, un equipament cultural està clar què és) constitueixi de veritat una agenda comuna
de coses que són rellevants, d’objectius rellevants per aconseguir plegats, i que en aquest
front actuï com una sola.
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Si s’és un lobby, és per defensar a la societat, no per defensar els interessos del sector
cultural. El lobby de la cultura no ha de ser defensar els interessos culturals dels artistes o
dels que viuen de la cultura.



El sector hauria d’invertir molt més temps a trobar-se, perquè per ser un lobby s’ha de saber
primer què demanar. La cultura hauria de tenir uns interessos consensuats i defensar-los
com una sola veu.



El lobby hauria de poder permetre canviar la burocratització, per tal que un professor que
vol treballar en un museu pugui, o que canviar de lloc a algú dins un equipament no sigui
impossible. Un exemple és la UOC, que té un sistema que permet evitar tots aquests tràmits.



A l’administració se li ha de demanar un sistema. La xarxa és una cosa orgànica que es crea
entre els equipaments. El concepte xarxa implica cooperació, el concepte sistema implica
coordinació. La xarxa no es pot coordinar, a no ser que ho vulgui fer voluntàriament. En el
cas de les biblioteques hi ha una llei, que estableix el sistema. Això els altres equipaments
no ho tenen. Ha arribat a tenir la consciència de sistema. Cal ser conscients, que en un
sistema, l’equipament nacional potser haurà de ser el que produeix.

Indicadors


Com a sistema, la cultura hauria de tenir unes mirades no quantitatives, sinó qualitatives
però ordenades. En aquest sentit, el nou sistema d’indicadors de l’Arts Council, és
interessant perquè dóna la volta al què s’ha fet fins ara.



Plantejar un tipus d’observatori que avaluï qualitativament des de la tranquil·litat de no
dependre de ningú.



Manca d’estudis de públics que no visiten les institucions. N’hi ha molt poques institucions
que hagin fet estudis d’aquest tipus. En un dels pocs estudis que s’han fet, surt que no és
una qüestió de diners, sinó de falta d’interès. La mateixa gent que podria visitar-los pagant,
és la mateixa que té el luxe per decidir anar-hi el dia que no cal pagar.



El sistema posa diners a la quantitat i no a la qualitat. Es valoren els números. S’ha de trobar
una fórmula per saber les dades de satisfacció (qualitatives). Es fan poques enquestes, i no
estan liderades globalment. Cal buscar satisfacció de la cultura. Alguns diaris publiquen que
1 de cada 4 persones que viuen a Barcelona prové de fora. Això cal tenir-ho en compte a
l’hora de treballar públics. Si hi va poca gent, potser és per alguna raó. La Diputació, diu a
les biblioteques el què s’ha de fer. En canvi, en teatre ningú diu què fer i quan es demanen
més diners, s’aposta per la quantitat, no per la qualitat. Els equipaments estan massa
pendents de la taquilla.

Valor i repercussió de la cultura


A les anteriors eleccions municipals, l’APGCC va formular cinc preguntes als futuribles
regidors de cultura dels municipis. Es podria fer una acció similar juntament amb el Cercle
de Cultura i que en una setmana de campanya es fessin públiques i les haguessin de
respondre. Així es guanyaria repercussió sectorial.
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2.4. TAULA 4. Cultura i Economia
El punt de partida del treball d’aquesta taula sobre Cultura i Economia del Fòrum Cultura 2020
fou debatre sobre l’assignació i la distribució de recursos (monetaris o no) a les activitats
culturals. Sens dubte, el desenvolupament de les activitats culturals de Catalunya (com d’arreu)
està condicionat en gran part per la demanda existent d’aquestes activitats, i pel seu potencial
d’evolució en el futur.
Aquest document resumeix les aportacions fetes en les dues sessions. La primera sessió es
focalitzà en la diagnosi de la situació i en la identificació de reptes i vectors de canvi. A la segona
sessió es demanà als participants de fer propostes i generar idees concretes. S’ha tractat de
recollir la diversitat d’opinions i de punts de vista plantejats (no sempre coincidents), així com
l’amplitud de qüestions abordades. El contingut del document s’ha estructurat en els reptes i les
temàtiques identificats durant el debat.

Elements de diagnosi
Posar en valor la cultura


Responsabilitat del sector en la construcció del relat del valor de la cultura, ja que moltes
vegades el mateix sector no se’l creu. S’ha estat a punt de tenir Llei de Mecenatge però el
problema està en la percepció social del valor de la cultura. El sector contribueix a crear
imatge de cultura subsidiada, i no tota la cultura ho és. La percepció social és que el llibre,
especialment si és en català, viu de les subvencions. Sobre equipaments, les biblioteques
són un equipament volgut. La gent les vol i les estima. Fa uns anys no era així, la imatge de
les biblioteques era diferent. L’ha canviat el sector, que influeix en la percepció dels
equipaments.



Les societats on hi ha una major despesa privada de les famílies i dels consumidors en
cultura, tendeixen a ser les mateixes on hi ha una major despesa pública en aquest camp.
Aquesta correlació entre ambdues magnituds sembla indicar que volum de despesa en
cultura pot ser indicatiu del reconeixement social d’aquestes activitats ,tant en l’esfera de
la intervenció pública com en la privada).



El que és gratuït tendeix a no valorar-se tant com quan s’ha de pagar, encara que sigui poc.



La cultura no està de moda. S’han de trobar maneres de seduir a la ciutadania per a que
destini més temps i recursos a la cultura.

Com ampliar els públics


Cada vegada la gent consumeix més cultura, però tenen d’altres canals. Es pot pensar que
una de les mancances importants que té el sector és el coneixement dels públics, però és
més aviat el no-coneixement dels públics. La gent que consumeix cultura habitualment és
poca, i no se la coneix realment. Hi ha instruments per fer-ho i no es comparteix, o no se sap
com establir xarxes de coneixement que permetin prendre decisions de manera
consensuada.
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La cultura es consumeix de moltes maneres i han canviat els canals. Aquí hi ha el
desconeixement, més que no pas de les persones que visiten els equipaments. Això sí que
es coneix força i, per desgràcia, no s’amplia l’abast. En l’àmbit dels museus hi ha molts
visitants i, segons les enquestes, és el mateix tipus de públic. És a dir, no s’arriba a nous
públics.



Cada cop es té menys capacitat de fer venir i convèncer a la gent de què allò que s’ofereix
és rellevant i encara és molt més difícil arribar a públics més amplis. El repte representa fer
que l’objectiu de fer propostes interessants per a la societat acabi sent veritat, i acabi
arribant a un públic ampli. S’han de conèixer els públics. La gratuïtat no és una solució.



Existeix un etern conflicte sobre si l’objectiu és aconseguir un públic ampli i oferir una
proposta comprensible per a la major part de gent, o fer propostes més sofisticades. Però
això no és senzill perquè el mateix coneixement de l’art requereix una sofisticació. Dins els
museus hi ha aquesta dicotomia entre qui programa i vol fer coses que a vegades sembla
que és més pel sector que pel públic. S’han de fer propostes noves, innovadores, diferents,
complexes, etc.

Posicionar-se com a destinació turística cultural


El consum turístic de masses que es propicia, fa que cada vegada més aquells equipaments
que estan ben promocionats tinguin una presència encara més gran i tinguin més visitants.
D’alguna manera els turistes el què fan és identificar les paradoxes que hi ha sobre la taula,
com la desigualtat. És important tenir en compte que malgrat que Barcelona és atractiva des
del punt de vista cultural, més del 60% de les mencions que es fan tenen a veure amb temes
d’arquitectura, Gaudí, etcètera.



Un 60% dels turistes que visiten Catalunya, fan alguna activitat cultural. Dins d’aquestes, hi
ha activitats que no estan en absolut monitoritzades, com poden ser festes majors o
espectacles de sardanes. Per tant, es parla de tota una sèrie d’elements dels quals encara
no s’ha sabut definir quina governança o quina regulació haurien de tenir si es vol que això
tingui una repercussió efectiva.



Si Catalunya es considera un lloc amb una cultura viva i atractiva, s’hauria de plantejar com
internacionalitzar-la com a destinació de turisme de consum cultural o com a lloc on la
producció cultural té capacitat per atraure gent. D’altra banda, està demostrat que el
consum de productes culturals mentre es viatja és creixent i, a més, és un consum amb una
generació de valor significativament superior a altres formes de consum.

Característiques de les noves formes de consum cultural


La digitalització ha fet que una part important dels diners que la gent gastava en cultura
pensi que ja no cal gastar-los, perquè la cultura és gratuïta. Molts mercats a Internet tenen
diverses cares o bandes, amb relacions creuades entre ells, que requereixen un marc
conceptual renovat, tant per a comprendre’ls en la seva plenitud, com per actuar- hi.

Reduir la precarietat del mercat laboral i desequilibris de la distribució


Si es compara l’àmbit de la cultura, en termes econòmics, amb el de la sanitat o el de
l’ensenyament, i es mira des del punt de vista dels ingressos, existeix una desigualtat molt
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gran en la distribució dels recursos. Si s’observa com es reparteixen els ingressos entre
artistes, pel·lícules, llibres, museus, etc. s’observa com l’èxit comercial tendeixen a
concentrar-se en un petita part de l’oferta.



L’àmbit de la música, si no es regula, és un sector que continuarà essent precari. Ara ha
entrat al Congrés l’Estatut dels Artistes i el sector li dóna suport perquè, com a mínim
l’artista, estigui cobert. Interessa molt que tiri endavant, perquè a partir d’aquí es
blanquejarà tota aquesta feina. A França hi ha una sèrie de mecanismes que faciliten que
els artistes s’associïn, i que puguin gaudir d’una gestió més fàcil i eficient de les seves
obligacions fiscals i amb la seguretat social.



Dificultat d’accés al finançament. L’escassa dimensió de la major part de firmes del sector
cultural i creatiu, i el fet que els seus principals actius siguin intangibles, dificulta molt les
seves vies d’accés a recursos financers aliens per finançar les seves activitats.

Ordenar la governança de la cultura


Els governants han d’estar convençuts que la tutela no és ser àrbitre, sinó facilitar que els
agents culturals es puguin expressar lliurement. Segurament un govern afavorirà més
algunes coses, i això s’hauria d’evitar. La cultura de la gratuïtat també està afectant. Als
editors, les escoles els paguen el llibre però no els paguen la versió digital. Al darrere hi ha
uns costos que la gent no es creu, perquè moltes indústries ho estan donant gratis. Al món
de la cultura tothom ha de ser conscient de la nova logística de distribució impulsada pels
nous intermediaris digitals (com Amazon i altres), que ostenten una quota de mercat cada
vegada més gran i una posició avantatjosa en el compliment de les seves obligacions fiscals
derivada del seu caràcter transacional.



La relació amb les institucions cada vegada es burocratitza més i porta a un embut que fa
que la gent que es dedica a la professió cada vegada tingui menys ganes de treballar- hi.

Com millorar l’estadística cultural i qui té el big data


L’estadística contribueix a crear polítiques realment necessàries. A Barcelona per primera
vegada es té una estadística que suposa posar-se al nivell europeu. La dilatada trajectòria
de les estadístiques culturals de la Generalitat de Catalunya, que han estat de referència a
Espanya, també evidencien l’esforç realitzat. L’estadística és essencial a l’hora
d’implementar un tipus de polítiques. Si no se sap realment quina és la distribució, es poden
fer propostes equivocades.



A l’actualitat, es plantegen noves oportunitats de millora i desenvolupament de les
estadístiques culturals de referència disponibles, tant a Catalunya com a altres països de
l’entorn.

Cap a quina cultura anem? Quin serà el model d’equilibri entre poder, donació i mercat?


La digitalització està produint un efecte obvi vinculat als models de negoci, que és que la
intermediació està canviant, molts agents del sector s’han de plantejar si són necessaris. La
gent està trobant fórmules directes per connectar oferta amb demanda.
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El Liceu es planteja com connectar amb el públic jove: si preservar una certa experiència
escènica-museística, o plantejar una cosa més contemporània. I com monetitzar-ho. La
paraula clau és rellevància, de quina manera el què es fa és monetitzable i alhora rellevant
per la societat.



Hi ha molta feina a fer en la vinculació entre educació i cultura però també entre sanitat i
cultura. Com, a través de la cultura, es millora el benestar de la gent i, fins i tot, es poden
estalviar diners en sanitat.



La tecnologia està portant a un canvi de comportament i s’ha de veure cap a on ens dirigim.
Si no agrada allà on ens porta, cal reflexionar sobre si s’han de seguir les tendències o ser
capaços de transformar-les per aconseguir fites rellevants i portar a la gent als equipaments.
O potser s’ha d’anar a casa seva.



Un dels canvis principals és tenir activitats culturals de masses. La gent accedeix a una
determinada cultura de manera diferent, en una proporció diferent d’abans. És un canvi
substancial que ha fet que els economistes estiguessin a l’aguait de com explicar aquest
funcionament a través de, bàsicament, el mercat de les activitats culturals. Per això
sorgeixen les indústries culturals i creatives. Cal determinar-ne el perímetre i arribar a un
cert consens per veure què s’hi inclou i què no.



Hi ha una creixent distància entre qui consumeix béns culturals i qui els finança. Això porta
al debat de la gratuïtat, encara que sigui finançat pel sector públic. Aquest tipus de
finançament -fer gratuïtat- és una manera de devaluar el mercat. També hi ha una creixent
desvinculació, una desconnexió, entre el valor dels béns culturals i el cost de producció, cosa
que no és l’habitual en el món en el qual vivim. El cost de producció és un element que
permet arribar al valor que se li dóna a un producte. Finalment hi ha un creixent
desplaçament, que es podria dir de la lògica de la propietat i de la lògica de l’accés. Les
activitats col·laboratives estan lligades a aquest canvi molt radical: s’adquireix menys però
es vol tenir accés.

Valor de la cosa local


No es pot comparar la gestió d’un museu local amb la gestió d’un gran museu. Són molt
diferents i els models de governança també ho han de ser. No es creu que en un futur tingui
més avantatges el fet local que el què no ho és. També s’ha de parlar de la convivència entre
la cosa local i el que no ho és.



Potser el què és petit i local té sortida i el què és gran i per un públic generalista molt divers
no.

Objectiu i prioritats aportades
Posar en valor la cultura


Cal explicitar un compromís de la cultura amb la societat. S’ha treballat per posar la cultura
al centre i no s’ha assolit aquest objectiu. Quan es demana posar en valor la cultura, no es
pot començar dient que no s’hi dedica prou recursos. Com més gasti la gent, més gastarà el

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

39

sector. Com més la gent vegi que la cultura és necessària, més necessari serà pel sector
públic. És un cercle virtuós.



Revisar el rol dels mitjans de comunicació, sobretot públics, però també els privats, per
posar en valor la cultura.



Si s’inverteix diner públic perquè el públic gaudeixi o aprengui, que sigui realment per
formar-lo, per donar també sortida a artistes novells i no als consagrats que el públic ja està
disposat a pagar.



Ampliar el nombre de centres escolars que visiten els museus, per tal d’ampliar la base i
donar valor. Caldria fer un estudi per saber quins són els que visiten i quins no els museus.
No només amb un bon sistema educatiu als museus n’hi ha prou per ampliar la base.
Cal demostrar que la cultura no és una despesa sinó una inversió. Que es trasllada en
elements quantificables, com la qualitat de vida, l’impacte econòmic en PIB, en creació de
llocs de treball i una cosa tant o més important, que és la creació de competitivitat. Fa 20
anys el paper del mecenatge, amb el mateix marc normatiu, era de major prestigi i impacte
que ara. Respecte fa 20 anys, el què ha fallat és el prestigi social, tant per part del
patrocinador, gran o petit, com del gestor cultural, l’artista, el creador o el polític. En l’acció
de suport a la cultura hi havia la percepció de prestigi.

Innovar i experimentar en formats


Com consumim? Com produïm i reproduïm la cultura? S’ha de fer una reflexió important
sobre els formats, com el transmedia, i abordar com es produeixen i distribueixen. Saber
com consumim, com produïm i com reproduïm la cultura. Aquesta qüestió dels formats, de
com produïm i reproduïm, s’ha de treballar profundament.



El canvi ha de començar des del sector, que ha de trobar nous formats. Amb els formats que
es fan no s’arribarà a la gent.



Pensar de quina manera els nous formats podrien entrar en la cultura actual i què és el que
té èxit entre els joves. S’està valorant de fer una “hackaton”, que és un format de
brainstorming en el qual professionals de diferents àmbits tenen el repte de presentar
solucions per veure com es pot aconseguir que el públic vagi als museus, en un temps màxim
de 48 hores.

Digitalització i innovació


Facilitar l’accés i el suport a la innovació. Les firmes del sector cultural i creatiu haurien de
disposar de més oportunitats per accedir als ajuts pel foment de la innovació i la creació.
Això requeriria un canvi d’òptica per part de l’administració pública que permetés una
ampliació de la consideració de quins processos es poden qualificar efectivament
d’innovadors i/o creatius i quins factors intervenen positivament en ells. Fins ara l’atenció
ha estat centrada exclusivament, o molt majoritàriament, en la innovació tecnològica,
deixant de banda la innovació no tecnològica (organitzativa, de comercialització...), la
innovació soft i el disseny. Tampoc tenen aquesta consideració d’innovació les estratègies
centrades en l’usuari. L’adequació de l’oferta d’ajuts públics a la innovació a aquesta visió
més àmplia (i més pertinent) dels processos de canvi a les empreses seria especialment útil
en el cas de les firmes del sector cultural i creatiu.
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Necessitat de legitimar l’àmbit de la cultura digital al nostre país, d’acord amb la falta
d’educació de la gent que es dedica a fer crítica d’aquests productes i a la falta de premis, o
de visibilitat que des de les administracions se li dóna. Fins al 2008 es donava premi
MultiNet, que més endavant es va eliminar, considerant-se que la tecnologia és present en
tots els àmbits. Si es vol creure que el digital és important, cal donar-li espais i premis. Si no
es donen premis, no es té visibilitat. Si no es té visibilitat, no es té interès. Si no es té interès,
els mitjans no ho cobreixen. Si no ho cobreixen, la gent no se n’assabenta. Hi ha una
oportunitat: el hub de la indústria digital a Barcelona. Moltes empreses del sector digital
s’estan instal·lant aquí: Amazon, Microsoft, etcètera. Això permetria crear un hub de cultura
i creativitat digital i aprofitar-ho com una oportunitat per a la cultura.



Incorporar la visió anglosaxona STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), a les
arts, que reflecteix la convergència entre el fet tecnològic, la ciència i la cultura i les arts. Un
exemple és el Sónar +D, un dels esdeveniments culturals més importants que es fan a
Barcelona cada any. Si això s’harmonitzés, a Barcelona hi ha el lab més important del món
d’aquesta convergència i al mateix temps hi ha el Mobile.



Ús de les eines de la propietat intel·lectual: més enllà dels canvis (necessaris) en la regulació
dels drets de la propietat intel·lectual (sobretot en el marc dels intercanvis que es
produeixen a la xarxa d’internet), s’ha de facilitar l’ús apropiat d’aquests drets que
condicionen decisivament els termes de la competència en molts àmbits de les activitats
culturals i creatives. Això requereix, essencialment, una formació i una informació sobre
aquestes eines (que les firmes utilitzen, actualment, en una proporció molt baixa).

Repartiment i regles del joc


Revisió de l’IVA, potser recaptar més IVA i després repartir-lo seria positiu per afavorir
algunes pràctiques culturals. El relat de l’IVA cultural reduït en alguns moments ha sigut molt
positiu, però no forçosament és bo. En el món de la cultura s’ha de posar en quarantena tot
i revisar l’impacte de cada mesura. Hi ha països nòrdics que s’han negat a reduir l’iva de la
cultura, i redistribuir correctament.



La redistribució s’ha de fer de manera transparent i compartida. Caldria revisar subvencions.
Governança i transparència.



Afavorir un reordenament dels actors públics i privats de Catalunya que facilitin la
supervivència de la producció cultural del país. Cada vegada hi haurà menys espai
professional pels actors culturals i menys capacitat de professionalització de la cultura. Cal
acceptar que serà més difícil que hi hagi estructures locals per a la cultura i fer una política
que tingui una actitud decididament de la protecció de la cultura autòctona del país.



Reivindicar un percentatge de l’IVA que es recapta de la cultura i la taxa turística, per
evidenciar d’alguna manera que part del que es recapta reverteix en el mateix sector i que
aquest s’autofinança. Això donaria també valor social a la cultura.

Formar als joves i que participin en la mediació


S’haurien d’enriquir les mirades del sector cultural amb gent més jove. El repte és incorporar
alguna mirada de gent jove i no caure en la visió elitista que el sector cultural va malament,
perquè potser el què va malament és el que tradicionalment s’entén per sector cultural.
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Les institucions culturals en les seves governances haurien d’incorporar d’alguna manera als
joves als seus consells. Quan es parla d’ampliació de públics amb els adolescents, una de les
claus és aconseguir que se sentin protagonistes. S’han d’obrir les portes perquè ells ocupin.

Com millorar l’estadística cultural i qui té el big data


Necessitat d’aconseguir dades sobre el sector cultural a Catalunya i Barcelona, tant de
l'oferta i la demanda de caràcter quantitatiu i qualitatiu, que permetessin diferenciar entre
demanda i consum, etcètera. Ens trobem amb una falta de dades prou riques i la informació
no té la cobertura necessària, ja que ni l’oferta pública ni la no lucrativa estan quantificades.



Des del Departament de Cultura s’hauria de fomentar i disposar d’una adequada base
d’informació (estadística, comptable i administrativa) sobre el mateix sector, que li permeti
una anàlisi acurada i un seguiment precís de les activitats culturals i creatives a Catalunya.



Adequació de les dades a les necessitats dels agents, a tot el nou ventall de necessitats que
van emergent. Determinar quines són les preguntes a respondre, potser s’està demanant
l’edat de la gent i aquesta dada no és rellevant. Consensuar què s’ha de saber dels públics.



Necessitat de canviar els indicadors. Ja no són el nombre de llibres llegits, o el nombre
d’entrades venudes als museus; si se sumen les visites virtuals als museus, potser no s’han
perdut visitants. Sí que hi ha canvi important: els qui controlen l’activitat cultural canvien.
Cal fer un esforç per identificar els indicadors actuals útils per discernir quin és el consum
estructural i quin és el conjuntural.

Mercats Culturals


L’accés als mercats. Els mercats de béns i serveis culturals es caracteritzen per una demanda
molt volàtil. Ultra la presència dels competidors (nombrosos o escassos però amb gran
poder de mercat), els principals obstacles per accedir a la major part d’aquests mercats
deriven de les dificultats per disposar d’informació qualificada sobre les oportunitats
comercials i per les condicions, que en certs casos imposen els grans distribuïdors
especialment ara, en plena revolució digital, les noves plataformes d’infomediació.



Necessitat d’afavorir la col·laboració publico-privada, ja que el públic és el mateix per
tothom. Això permetria tenir una mirada transversal del sector.



Realització d’accions pensant en els públics, no sectorials, per ajudar a que el què s’està
oferint estigui pensat per a tots els públics.



Creació de càtedres empresa-universitat. Catalunya és la comunitat autònoma que té menys
càtedres d’empresa. Desgraven força, i quan això s’explica a les empreses els interessa. És
un instrument poc explicat que es podria explorar.



Impulsar l’educació i formació en competències empresarials: a més de tenir cura de la
formació artística pròpiament dita, s’hauria d’estimular l’oferta i les condicions d’accés a la
formació en competències empresarials de gestió en l’àmbit de les activitats culturals i
creatives, ja que tenen unes particularitats prou específiques.
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Foment de les xarxes de col·laboració entre empreses. El sector cultural i creatiu, per les
característiques de les firmes que hi intervenen, requereix, en molts casos, d’un entorn
favorable que doni estabilitat i accés a informacions i serveis complementaris (tecnològics,
administratius, financers, lligats a la innovació). També cal estimular a les firmes del sector
la propensió a la cooperació amb altres empreses amb les quals poden establir sinergies
positives i, en certs casos, amb els seus propis usuaris o consumidors (impuls de districtes
culturals).

Governança


L’administració no pot tutelar la cultura, sinó que ha d’aplicar aquelles lleis que defensin la
creativitat i que defensin la possibilitat de sobreviure de la gent i del fet cultural. És
fonamental que es fomenti la creativitat, que es respecti el dret d’autor i la llibertat del
creador. S’ha de concebre i desenvolupar una regulació que bonifiqui fiscalment la R+D en
l’àmbit de la cultura i la creativitat tot considerant les seves especificitats.



S’hauria de demanar tutela de l’administració a la cultura, des de la imparcialitat i des del
màxim suport a la llibertat d’expressió, a la creativitat i al respecte als drets d’autor.
Permetre donar el marc legislatiu necessari perquè els interessos tinguin la capacitat de
créixer i expandir-se i això serà a través d’un tracte impositiu com cal i ajuts a la recerca i la
investigació.



Quan es parla de cultura, s’ha de posar al costat la Conselleria de Cultura, juntament amb la
d’Ensenyament i Governació, perquè tot va relligat. El repte és endreçar orgànicament això.

Quins són els nous prescriptors i influencers de la cultura? (Incloent-hi els algoritmes)


Com a repte caldria saber com serà el consum de la cultura amb els algoritmes i què és el
que marcaran. Els algoritmes diran com serà la bona cultura per algú, però serà diferent per
algú altre. Perquè tenen totes les dades. Per a trobar solucions s’han de mirar les dades,
analitzar-les i trobar respostes. Però falta buscar les dades.

2.5. TAULA 5. Barcelona i Catalunya. Territori i projecció internacional
Elements de diagnosi
Sistema i Polítiques Culturals


Parlar de sistema cultural a Catalunya és agosarat. Un sistema implica un seguit de
connotacions i al nostre país encara no s’ha engegat. La Mancomunitat va posar una sèrie
de bases, amb la Transició es va avançar amb alguns aspectes, però no s’ha acabat
d’aconseguir. Potser cal tornar a començar i pensar en aspectes bàsics de llengua i de cultura
i apuntar cap a on s’ha de recompondre. El somni de l’equilibri territorial no ha reeixit i el
sistema no s’ha acabat de construir, tot i que, en el seu moment, es van dissenyar, per
exemple, centres de producció en l’àmbit local, a imatge i semblança, del sistema
bibliotecari.

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

43



El sistema cultural real existeix. Hi ha un sistema molt potent i dinàmic, que està funcionant
com un ecosistema. El que succeeix és que, a hores d’ara, la institucionalitat no concorda
amb el sistema per la manera de pensar, ja que la institucionalització no té un pensament
sistèmic (transport, seguretat, xarxa, etc.). La idea de construir un sistema cultural des de
dalt potser ha fracassat i potser està bé que fracassi, perquè mai s’arribaria a aconseguir,
sense un procés complementari de baix a dalt.



Una de les grans revolucions dels darrers anys i, actualment, un dels grans actius del sistema
és el fet que s’ha multiplicat la incidència de la iniciativa privada en els projectes culturals i
com s’ha lligat amb la iniciativa pública. Al País Valencià, la tendència de la cosa pública és
molt més gran i la iniciativa i el teixit privat és molt més feble i prim. Per estar més a l’agenda
cal que les indústries culturals i els projectes potents de la perifèria se segueixin
desenvolupant i, aleshores, hi haurà un element de centralitat econòmica i de creació de
llocs de treball que donarà molta més força.



La institucionalització del sistema cultural a Catalunya va arribar tard, però es va intentar
articular i ordenar. Potser caldria replantejar-ho, ja que els sistemes públics de cultura
estaven pensats en clau d’accés i, actualment, en la majoria de casos -com a les bibliotequesl’accés està solucionat amb el digital. Tot això s’ha traslladat a l’àmbit de l’experiència i porta
al fet que la tradicional sectorització s’ha de repensar. Aquestes experiències han de fer
repensar la funció dels espais, el rol dels professionals, etc. Aquest és, sens dubte, un dels
grans reptes al davant.



Construir un sistema quan, a cada canvi d’administració, els qui entren volen canviar-ho tot
i no hi ha cap mena de continuïtat, és molt difícil.



Clara efervescència de projectes culturals al territori, que no vol dir que hi hagi un sistema.
Hi ha una constatació d’esdeveniments que tenen unes vinculacions implícites, però passen
d’una forma aïllada en el temps i en l’espai. Falta una voluntat política que hauria de
connectar amb la voluntat de la ciutadania. Si la voluntat ciutadana, que s’expressa en
l’efervescència de projectes culturals, no es connecta, hi ha una energia al territori que
s’expressa, però que no s’aprofita, no es veu reflectida i no agafa orientació. Per tant, hi ha
un sistema latent.



Per entendre on som i cap a on anem, s’ha d’entendre, d’on venim. Espanya reprodueix el
model francès, però els països del nord i de l’est d’Europa tenen uns sistemes molt diferents,
on el pes de l’estat és molt menor, però, en canvi, tenen una societat molt més potent amb
capacitat de lobby.



Mirant les iniciatives culturals del país, bona part d’elles sorgeixen del territori, però no
formen part d’una estratègia consensuada. A Catalunya molts equipaments van néixer
perquè un alcalde així ho va voler i les grans infraestructures neixen a partir d’impulsos
irracionals. No hauria d’haver-hi de tot a tot arreu, no té sentit. On hi ha una mica de relleu,
és perquè a títol personal es vol impulsar algun projecte.



El sistema públic no ha estat capaç de ser facilitador, però cal repensar els sectors culturals.
Hi ha una clara hibridació i se segueix amb els mateixos departaments estancs. S’han de
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buscar les maneres de fer més permeable el món de la cultura, com per exemple està fent
actualment el món de la recerca. Se n’hauria d’aprendre, i molt. Si som un projecte de país,
s’hauria de millorar l’excel·lència de la creació, això va lligat amb les interaccions directes i
indirectes amb altres sectors.



Tendència endèmica a la justificació permanentment i a demanar recursos i reconeixement.
Té molt més sentit defensar el valor públic de la cultura i el seu rol polític que és fonamental
en la construcció de la societat.



L’ecosistema que ha de defensar els interessos propis és embrionari i no té prou
musculatura. Manquen una sèrie de mecanismes on el productor privat tingui un espai i una
relació directa amb el consumidor.



La cultura és un instrument de poder. S’ha gestionat l’oferta, perquè hi ha un determinat
interès d’instrumentalitzar-la per unes finalitats determinades. S’hauria d’analitzar com s’ha
instrumentalitzat fins ara i què es pot fer en el futur perquè no sigui així.



S’ha gestionat l’oferta, però molt poc la demanda. Aquest aspecte, a més de la manca d’un
sistema territorial que millori l’eficiència i la capacitat d’integrar allò local amb la projecció
exterior, ha incrementat la distància entre oferta i demanda real, i la seva interrelació
nacional i projecció internacional.



Dins el sector cultural hi ha una gran endogàmia. Cal parlar de les mateixes problemàtiques
i compartir-les amb gent d’altres sectors i sobretot amb més presència de gent de la resta
del territori. Segurament ells podrien donar pistes de com abordar els diferents reptes. Al
sector de les TIC hi ha un cert cànon, una autoritat i un procediment a l’hora de fer les coses.
En canvi, al món de la cultura sembla que tot s’hi val.



En l’àmbit cultural no s’ha sabut crear, de forma àmplia, un desig, una demanda, una idea
de realització personal i col·lectiva vinculada a través de la pràctica cultural. És un gran
dèficit i s’hauria de treballar per revertir-ho.



La sanitat també és un dret com la cultura, però el sistema sanitari del país, amb una
participació pública i privada, té un nivell d’eficiència extraordinari, molt superior al de la
cultura. El sector cultural, a causa del valor excessivament simbòlic que continua tenint la
cultura, ha posat poc l’accent en la demanda i l’accés en relació al fet que és un dret recollit
a l’Estatut, la Constitució i la Carta de les Nacions Unides. La diferència és que les voluntats
polítiques s’expressen en pressupostos, que no han de ser infinits. Han d’estar ajustats a un
projecte d’estàndards que no existeix en matèria de cultura. Tot i la manca d’un projecte
territorial de la Catalunya d’avui, i del centralisme, el sector sanitari s’ha superat, perquè ha
creat un model organitzatiu, uns estàndards i ho ha anat acompanyat de pressupostos
viables amb presència i participació del sector privat.



El consens que la sanitat és un dret universal, en cultura generalment no hi és. Ningú
s’atrevirà a dir-ho, però és així i cal ser-ne conscients. Sense aquest consens social és difícil
que des de la cultura es pressioni, perquè augmentin els pressupostos.
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L’element diferenciador i que ha anat canviant amb el temps és la idea del prestigi social de
la cultura. Això ha canviat radicalment i si s’hi afegeix que s’ha gestionat més l’oferta que la
demanda es veu que cal reconquerir l’espai de prestigi de la cultura. Es pot millorar, perquè
els indicadors a altres països europeus estan molt per sobre i hi ha les condicions per fer-ho.
El valor decoratiu de la cultura és excessiu.

Pacte Cultural


Els països funcionen quan hi ha consens i un pacte cultural. Aquí no hi ha un pacte cultural.
A Alemanya, en matèria de cultura, hi ha molts pactes i hi ha suport mutu. Tampoc hi ha
Ministeri de Cultura, no cal, només hi ha una responsable per tractar els temes més lligats a
la internacionalització.



La nostra política cultural és inexistent, i en cap cas respon a unes dinàmiques de sistema.
L’acció pública se centre, bàsicament, en el finançament. Està estudiat que les polítiques
culturals funcionen quan hi ha consens. A França el consens de l’1% del pressupost en
cultura es respecta, tant si governa la dreta com l’esquerra. Aquí no hi ha idees de consens,
hi ha un gran dinamisme cultural, però sense consens. A curt termini aquest aspecte s’ha de
posar damunt de la taula.

Bé comú i interès general


L’interès general i la noció del bé comú són qüestions centrals. La noció de la res publica,
l’espai comú, és quelcom que cal acceptar que no està suficientment clar ni apropiat. Fent
el contrapès amb altres sistemes o altres realitats, on hi ha una capacitat molt més
important de la ciutadania de participar en l’interès general i en la construcció de la res
publica. L’administració no pot ser el pater familias que procura per a tothom. Hi ha una
ciutadania que ha de ser responsable, que participa i que construeix i no només en el vot
digital.



Al sistema li falta un element bàsic, l’interès general, la funció de d’allò públic. A vegades
s’han fet projectes culturals amb el suport de les famílies.

Desequilibri Territorial


Més enllà de l’agenda de la cultura, per a la gent que viu a comarques és molt important
l’estat dels transports públics. És lamentable que moltes comarques estiguin totalment
desconnectades de les capitals. Les mancances del sistema de transport públic s’afegeix a la
problemàtica d’una organització territorial de la cultura marcada pel desequilibri.



Respecte a les bones pràctiques, falta un major equilibri territorial, una mirada menys
centralitzada. Hi ha una clara divisió entre la zona metropolitana i la resta de Catalunya, i a
més, entre la dita “Catalunya vella” i la “Catalunya nova” No s’ha tingut la capacitat
d’articular prou l’òrbita Diputació Barcelona i l’òrbita Generalitat de Catalunya.



El país és molt petit, però, alhora, molt desequilibrat i en els darrers 20 anys això s’ha
accentuat. Els joves marxen a estudiar i ja no tornen. El despoblament rural, la concentració
urbana acceleren el desiquilibri territorial i l’organització viable del sistema cultural del país.
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El desequilibri territorial difícilment s’arreglarà des de la cultura, perquè és un desequilibri
estructural molt potent i que cada vegada s’incrementa, però sí que caldria suggerir una
sèrie d’estratègies públiques consensuades per intentar posar-hi remei.



En l’àmbit de creació de públics, quan es va crear el club TR3SC, no es va tenir en compte la
perspectiva de territori i qui consumeix cultura. Cal pensar si s’està finançant un carnet
cultural per una elit. Potser caldria repensar-lo.



Si es vol entendre el que passa fora de Barcelona, analitzem el pressupost del Departament
de Cultura en l’àmbit de territori. On es gasten els diners i cap a qui i què van destinats.
Passaria el mateix que succeeix amb l’INAEM, que entre el 50% i el 60% es destina a la ciutat
de Madrid. Les primeres retallades del govern Mas van anar cap als centres de creació del
territori. Unes ajudes que donaven que van servir per ajudar a consolidar molts centres de
creació i eren una xarxa al territori.



La política cultural de Catalunya pateix un mal endèmic, que és que quan es van recuperar
les competències es va construir un model cultural d’estat-nació, perquè hi havia una
voluntat de recuperar una identitat amb una Biblioteca Nacional, Museu Nacional o Teatre
Nacional. En aquells moments els grans equipaments nacionals no es van repartir pel
territori.



La relació entre centre i perifèria és completament inconnexa i incoherent i el més flagrant
és que és una relació competitiva. Les expressions culturals perifèriques a Catalunya que
mouen una gran quantitat de persones ofereixen unes vivències, una qualitat i una
singularitat que els usuaris no troben a les ciutats.



Hi ha una gran clivella territorial centre-perifèria al nostre país. El mapa d’esdeveniments
està ordenat i té una certa lògica, però la problemàtica principal és que la clivella territorial
en la cultural es dóna sobretot en la vida diària i no en l’excepcionalitat d’uns certs
esdeveniments. La vida cultural de les ciutats que no són Barcelona hauria de ser-hi present
també durant els 365 dies de l’any, aquesta és una de les grans qüestions.



Un país de 32.000 quilòmetres quadrats i 7,4 milions d’habitants no és eficient, en termes
de polítiques públiques, amb 947 municipis, 46 comarques i 4 Diputacions, a més de
l’organització territorial del Govern de la Generalitat. Tenim un problema important en el
grau de gestió eficient dels recursos (econòmics, organitzatius, etc) del sector cultural. I en
estar menys articulat que d’altres, encara se’n ressent més. Però aquesta realitat és
canviable, el projecte de país hauria d’estar sobre la taula i no hi és. Ildefons Cerdà el 1859
ja deia que calia ruralitzar la ciutat i urbanitzar el camp.



Actualment a la perifèria hi ha una gran fuga de talents. És veritat que les TIC poden ajudar
a revertir la situació, però tot i això, parlem de xifres mot elevades.



Catalunya és un país molt centralista. L’única política territorial que s’ha fet en molts anys i
és excel·lent ha estat la de Xarxa de Biblioteques Públiques. Des del territori es reivindica la
política dels totxos, ja que els equipaments al territori són imprescindibles.
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Hi ha moltes clivelles interterritorials en relació a les biblioteques, que seran equipaments
fonamentals per encarar els pròxims anys. Una de les seves claus és que funcionen de forma
intergeneracional, són molt cohesionadores i on hi ha una relació directa entre models d’èxit
i ciutats petites i mitjanes. Són una de les esperances en relació al reequilibri territorial de
Catalunya.

Internacionalització


Un dels nostres referents en matèria d’internacionalització és l’Institut Ramon Llull, que té
programes molt potents. Però cal preguntar-se, per exemple, quina relació té amb l’Institut
Cervantes i quines línies de col·laboració es podrien plantejar.



Pel que fa a la internacionalització, no som prou conscients de la posició de Catalunya en
l’àmbit de la internacionalització i, alhora, de l’enorme potencial que tenim.



La internacionalització no ha de ser entesa com només com una diplomàcia cultural, sinó
amb una capacitat de cooperar amb terceres parts.



En arts escèniques, tenim el talent, però el que surt a fora, en general, són produccions
petites, perquè no poden treballar amb els mitjans que es treballa en altres països. El
Théâtre de l’Archipel de Perpinyà té aproximadament el mateix pressupost que el Teatre
Nacional i el Teatre Lliure junts o el Théâtre de Grenoble, ciutat de 160.000 habitants, té un
pressupost de 19 milions d’euros, aproximadament el mateix pressupost que el Teatre
Nacional, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure junts. Per tant, en música i arts escèniques,
amb molts menys diners, no es pot competir amb espectacles amb molts més recursos,
temps, assajos, formació dels artistes, etc. Això s’ha d’assumir. S’ha de fer un pacte nacional
per dedicar a cultura els diners que es dediquen proporcionalment a sanitat, educació o a
fer carreteres, o només s’anirà tirant. La cultura es mereix un finançament bàsic que encara
no té.



Respecte la internacionalització, les fires i mercats estratègics tenen per objecte captar els
professionals, no el públic generalista. No captar el públic estranger, sinó els professionals
estrangers. Se’ls ha de valorar més per això, amb projectes i agenda internacional, i no pas
en la captació de públic estranger. Hem de ser ambiciosos però tenim una sèrie de projectes
que han anat desenvolupant agendes internacionals, intercanvis, coproduccions, processos
de residència a l’estranger, programacions a l’estranger. L’element que ens hauria d’inspirar
és que les institucions marc treballin conjuntament desenvolupant projectes amb les
institucions que poden fer política. No es pot internacionalitzar tot. Ara mateix, el teatre de
carrer català té un paper enorme, la música festiva viatja a països com Turquia o el Japó. Cal
seguir l’exemple de les companyies de teatre familiar que desenvolupen estratègies
d’internacionalització a 5-10 anys vista. Cal una visió estratègica que determini prioritats en
la internacionalització.
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Accés i consum cultural


Actualment, hi ha una gran diversitat de consum cultural, molt diferent de fa trenta anys.
En aquells moments hi havia el sistema de festes o la xarxa de teatres, que irrigava un
sistema, i això s’ha hibridat molt degut als canvis en el consum provocat pel canvi digital i el
trencament amb el món analògic i els seus canals i infrastructures tradicionals. A comarques
els teatres tenen moltes dificultats i els ajuntaments cada vegada tenen menys capacitat
financera i això afecta molt al sistema.



La cultura que es consumeix, a hores d’ara, ja no té res veure amb el que fins ara s’entenia
per cultura. Hi ha estudis que diuen que la cultura administrada és el 20% del que consumeix
la gent. Per tant, l’altre 80% passa per altres canals. S’hauria de repensar de quina cultura
parlem i què és d’interès públic. Intentar posar el comptador a zero respecte a certs
apriorismes seria positiu.



Des del 1980 totes les administracions, empresaris, associacions civils, grups de creadors,
etc. s’han barallat per la gestió de l’oferta; més auditoris, més espais i més subvencions.
Estem pagant que no hi ha hagut gestió ni de l’accés ni de la demanda. Tenim dos problemes
en aquest sentit: l’estructura administrativa i el paper que ha tingut la cultura i, alhora, la
fractura clau amb l’educació. La millor gestió de l’accès i de la demanda hauria de ser una
prioritat.

Cultura i educació


La universitat no té projecte cultural i és un dèficit molt gran del país. Cap universitat té
extensió universitària. Cada escola i cada universitat hauria de tenir un projecte cultural
concret i contacte i intercanvi amb artistes desenvolupant projectes culturals i socials.
Aquest és en part, un reflex de la migradesa del sistema de finançament del sistema
universitari, però també d’un model conceptual excessivament allunyat de la cultura.



Actualment, hi ha un consens respecte al treball conjunt entre cultura i educació, demandat
des de baix, sobretot escoles i associacions. Aquesta relació és estratègica per a una millor
capacitat de creació de nous públics, com per la capacitat real d’incorporar a les pràctiques
culturals una major percentatge de ciutadans i així, incrementar el grau d’integració i de
cohesió social. La cultura és, sobre tot, un instrument de creació de ciutadania i de lluita
contra la desigualtat social.

Lobbies


Fa 30 anys existien uns lobbies i unes forces que pressionaven als poders; la Generalitat,
Diputacions i Ajuntaments.
A cada fòrum d’Interacció es parla del mateix i de tornar al pacte del Rigol, però no s’avança,
potser la qüestió no s’està abordant de la millor manera. Volem trencar fronteres entre
cultura i educació i només ho parlem entre nosaltres, hem de seure amb tothom i parlar de
cultura amb altres sectors. Com a lobby la gent de la cultura som molt endogàmics.
Aleshores costa molt transmetre una cosa on tothom es posa d’acord. Com ens
comuniquem? Com és que no som mai a l’agenda? Ara tenim un president de la Generalitat
que és editor i una Consellera de Cultura que es mou per tot arreu. És prioritari colonitzar
altres àmbits.
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Aquí només tenim una capacitat clientelar, que és molt diferent. El lobby és molt important,
però has de donar els instruments, perquè es generi el teixit de lobby.

Biblioteques


Un dels interrogants més importants ara mateix és si continuen tenint sentit les
biblioteques. S’ha d’entendre aquests equipaments enllaçant-los amb la cosa experiencial.
Són uns trampolins perfectes perquè totes les persones coneguin i es connectin amb la resta
de l’oferta cultural d’aquell barri, ciutat o territori. Pel que fa a l’organització de les
biblioteques en altres països és interessant la idea de les biblioteques cooperatives sense el
pes de l’estat com passa en països com Suècia. La clau de tornar a donar vida a aquests tipus
d‘equipaments i de processos ve donat per donar més protagonisme a la gent i menys a
l’administració.



Pel que fa a la internacionalització, en el món de les biblioteques hem fet sovint de
consultors a l’àmbit llatinoamericà i, actualment, allà la ciutadania està agafant el poder i
vol articular les activitats. Veient això, ens hauríem de replantejar moltes coses aquí.



Les biblioteques ja fa uns anys que s’estan transformant cap a centres d’informació cultural
i d’accés cultural i haurien de connectar-se amb els altres esdeveniments i pràctiques
culturals.

Objectius i prioritats aportades
Sistema i Polítiques Culturals


Falta voluntat política d’estructurar el sistema per tal que agafi rellevància. Des de dalt se li
ha de donar una orientació, perquè si no cadascú defensa el seu projecte. El que manca per
ser un sistema és la falta de visió, lideratge, ordre i estratègia compartida. Això s’ha de fer
des de l’interior de les institucions públiques amb el coneixement i participació dels
diferents actors.



Que a Catalunya no hi hagi un sistema cultural, és un inconvenient, però també pot ser un
avantatge en certs aspectes -sobretot en èpoques de dificultats econòmiques-, perquè hi ha
països que tenen un sistema cultural i unes estructures que saben que no les podran
aguantar sempre. Si es gasten els diners més en els continguts que en les estructures, es
podrà fer una cosa nova.



El món polític ha de fer d’àrbitre i, a partir d’una voluntat política, ha de saber dir que no.
Ha de triar a què té sentit i a què no té sentit donar suport.



En la gestió dels sistemes, tal com diu Marina Garcés, l’important és que hi hagi la cosa
pública, no qui la gestioni. Si s’enfoca bé, sovint és molt més barat que la cosa pública es
gestioni des de l’àmbit privat i que arribi a tothom. Seria emmirallar-se més en els sistemes
europeus que són molt més eficaços.



La qüestió de la cooperació és fonamental: l’administració pública s’ha de posicionar i ha de
desplegar uns instruments. Després la societat s’organitza i troba el què i el com.
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L’administració ha d’assumir un rol diferent del fet fins ara, únicament donant els
instruments. Cal mirar altres realitats agafant el bo de cada sistema i mirar més enllà de la
realitat francesa que durant tant de temps ha estat un referent. La gran diferència és que a
França el sistema està ajustat a un finançament que l’ha fet possible, mentre que Catalunya
el finançament insuficient ha fet inviable el model.



Un dels grans reptes és poder incorporar, en major mesura, els aspectes culturals en la
manera de pensar el país en el seu conjunt: de quina manera la cultura contribueix al
desenvolupament econòmic, a la cohesió social, a la conservació del medi ambient, etc.
Aquesta comprensió que els qui treballen en cultura tenen assumida, en altres àmbits no hi
és. Cal teixir millor la dimensió cultural amb la resta de polítiques públiques.



Un dels deures de les institucions públiques ha de ser vetllar perquè la cadena de valor de
la cultura sigui equilibrada des de la formació fins a l’exhibició.



Recuperar el Pla d’Equipaments Culturals, on es parlava de drets culturals, d’accés a la
cultura i de com els poders públics han de proveir aquest accés. Cal una sistematització
flexible que prioritzi l’experiència per damunt de l’accés, la participació dels públics amb els
creadors i fer-ho conjuntament amb el sistema associatiu i el sistema privat.



No s’ha de posar sempre la cultura en relació dicotòmica amb l’administració. La relació amb
l’administració ha de ser-hi entenent que és una part del tot. L’administració pública no ha
de validar tot el que es fa, com i amb quins recursos.



Falta la presència de més gent jove que doni una idea de quina mena de cultura
consumeixen i de quina forma.



Cal millorar el sistema d’avaluació del sector cultural i mesurar molt millor tots els impactes
per tal de fer més evident la interrelació entre cultura, desenvolupament econòmic i
desenvolupament social.

Pacte Cultural


Necessitat d’un pacte cultural. La parcelització del sector cultural l’ha fet molt dèbil. Hi ha
manca de lobbies que aglutinin interessos. Els darrers anys, sempre s’ha intentat destruir el
que s’havia fet fins al moment i tocava fer, exactament, el contrari del que s’estava fent i
això ha portat a una política molt clientelar i a amb una visió a curt termini. Hi ha certs
sectors que són molt fàcils de satisfer. Als anys 70 o 80 es podien reconèixer unes certes
companyies, però hi ha hagut una atomització i tot això ha desaparegut. Per exemple, els
mercats estratègics són projectes molt internacionalitzats, però, en canvi, el públic assistent
és estrictament local. Falta un esforç de posicionament d’aquests esdeveniments com passa
en projectes de Barcelona.



La societat hauria de tenir un rol preponderant en aquest pacte i l’administració hauria de
participar-hi com un primus inter pares.



El pacte cultural no s’ha aconseguit i s’hauria de substituir per generar un document base
de mínims que busqui el consens. Aquest document hauria de determinar quina és la
responsabilitat pública de la cultura i què és i què no és d’interès públic. En aquest sentit,
cuidar els creadors no sempre és cuidar els públics, ja que el que fan els creadors no sempre
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és d’interès públic. Els espectadors tenen dret a què el que se’ls ofereixi sigui excel·lent.
S’haurà fet un gran pas si s’aconsegueix elaborar aquest document base i fer un llistat de les
diferents responsabilitats públiques que s’han de garantir en matèria cultural.



En l’àmbit de país s’ha d’establir un pacte o uns punts bàsics de consens de cap a on anar,
basats en la coresponsabilitat en comptes d’estar basats en demanar a l’administració.
Entendre que tant pel què fa a acció com al què fa a finançament, hi pot haver accions de
diferents agents. Els eixos bàsics serien prestar atenció als drets culturals i visió territorial
integral, tenint en compte que hi ha una lògica de capitalitat però també unes necessitats
específiques derivades de la diversitat territorial, com són la distància i els problemes de les
xarxes de transport. Això requereix una lògica adaptada a aquesta realitat. Seria necessari
també una visió polièdrica, incorporar visions que no són pròpiament de la cultura, i
entendre que les prioritats no estan desvinculades el conjunt del desenvolupament
sostenible, i la idea de la noció dels ecosistemes culturals que siguin sostenibles.



S’hauria de verificar si una línia de treball en aquest sentit generaria suficientment consens
i si el conjunt dels actors que conformen el sistema cultural i que hi participen estan en
disposició de consensuar una sèrie de prioritats.

Bé comú i interès general


En l’àmbit de territori, hi ha moltes iniciatives que les institucions no són conscients que
existeixen. El sistema cultural no es pot basar només en l’oferta i la demanda de la
ciutadania, s’ha de pensar en els drets dels ciutadans i que aquests estiguin reconeguts. En
aquest sentit, hi ha d’haver una política que compensi el que el sistema expulsaria. Si una
part del territori té drets culturals i aquests no es veuen reconeguts, la política cultural ho
ha de corregir. Aquesta ha de ser la seva funció.



Si ho fem des de la perspectiva dels drets culturals i de ciutadania, el comú és qui garanteix
els drets i quins són aquests drets. El concepte dels serveis mínims de cultura és interessant.
Garantir un mínim no és la solució, però tampoc ho és l’abonament cultural. Són idees per
obrir el debat des d’una perspectiva diferent.

Internacionalització


Necessitat d’aprofitar l’intercanvi de talent que ve a Barcelona i que després torna al seu
país i coneix el sistema d’aquí. Aprofitar també la possibilitat natural de Barcelona com a
capital iberoamericana en cultura, l’Amèrica Llatina és una plataforma per a tot el món.



A l’hora de la internacionalització hi ha hagut una política de defensa de la identitat d’acord
amb la llengua, les cultures populars i el folklore. Des del punt de vista de la
internacionalització, sovint es va amb símbols. Aquesta qüestió s’hauria de tractar amb
molta llibertat, perquè és un tema profund, en el qual l’estat ha de fer únicament de
facilitador. Cal separar la representació institucional de la cooperació cultural internacional,
ja que són dos nivells molt diferents.



La cooperació internacional ha de ser tècnica i creativa, en cap cas institucional.



Prioritat d’internacionalitzar-se amb una lògica que implica tenir més presència a l’exterior,
però també ser més oberts amb el que ve de fora, amb una lògica de cooperació. Hi ha
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cultures de fora que són molt presents però amb les expressions culturals del sud caldria
una major cooperació partint del principi d’obertura i equilibri de la UNESCO.

Accés i consum cultural


L’objectiu més important és captar a la gent i entendre les noves necessitats, perquè els
canvis es produeixen molt ràpidament. Cal entendre què vol la gent, però sempre amb un
criteri i tampoc se’ls pot donar el que volen lliurement. Cal saber d’on es ve i, alhora, cal
saber cap a on es porta al públic. Cada vegada es demanden més experiències, és una
necessitat bàsica. Anar veure una obra i prou s’ha acabat. Quan la gent viu una experiència,
ho compra. Això ha de partir de l’educació, entenent millor les necessitats. A Bèlgica l’oferta
cultural és molt gran, així com el consum de cultura de qualitat. Allà la cultura està integrada
a la societat i en la vida de la gent. Això, entenent millor les necessitats, es podria fer al
nostre país.



La noció dels serveis mínims és interessant: fer efectiu a través de la responsabilitat pública
el dret a la vida cultural, que està present a l’Estatut del 2006. Es tractaria de dotar-ho de
contingut i traduir-ho en mesures concretes. Aquest dret o prestació de serveis mínims s’ha
de centrar en l’accés a la creació d’altres, però també ha de passar per la participació activa.
La lògica de quina és la manera de fer efectiu aquest dret, és tenir també oportunitats de
formar-se i ser part activa d’aquests processos. Això comporta que el rol dels professionals
no només és el d’exhibir sinó que han de desenvolupar dots de mediació i formació, una
manera diferent de relacionar-se amb l’entorn.



Respecte a l’interès general, s’hauria de garantir que nens i joves puguin entrar a certs
equipaments i sales de concerts on es programa música en directe i on hi són vetats degut
a la legislació actual. Seria bàsic per incentivar el consum cultural i fomentar públics.

Cultura i educació


Sempre s’han dibuixat dues línies paral·leles entre educació o formació i cultura. Pel que fa
a conselleries funciona així, hi ha traçada una clara separació i haurien de treballar plegades.
Les diferències socials més grans vénen donades en l’accés i ús de la cultura i no tant per
l’ensenyament que s’hagi rebut. Entre algú que ha fet el batxillerat al millor centre de
Barcelona i algú que l’ha fet a un barri de la perifèria, el currículum és pràcticament el
mateix. La diferència rau en què l’accés a la cultura és molt diferent en un lloc i en un altre.
Cal treballar en aquesta direcció, a vint anys vista, i cal que la cultura i la creació entrin i
formin part de l’ensenyament.



Els programes culturals en la fase universitària gairebé no existeixen, només n’hi ha en molt
comptades ocasions. Sorprèn que no hi ha cap mena de programa cultural creat per tal que
els alumnes universitaris coneguin les línies nacionals en matèria de cultura.



La proporció de despesa del món local és totalment desproporcionada, la Generalitat hauria
de tenir un pes molt més important.



Hi ha una alternativa: la construcció col·lectiva dels públics. Partint de la base que els nens
han d’anar al teatre, els mestres haurien de construir un projecte d’arts escèniques o de
música amb uns interlocutors amb el món artístic i construït a partir de la mateixa
experiència. D’aquesta manera, es genera una aliança entre el sistema educatiu i el cultural.

Fòrum Cultura 2020 / Cercle de Cultura / www.cercledecultura.org

53

Lobbies


Calen lobbies de qualitat, basats en bons projectes, oberts i transparents vers el clientelisme.
Els lobbies són molt importants per la idea de pacte i han de tenir dret d’influir en la política.



Hi ha una manca de lobbies i d’organització. Falta visió estratègica i una divisió territorial
eficient amb una estructura d’organització del conjunt de les administracions públiques més
avançada i adequada als temps. Això és la base de molts problemes de la competitivitat i
eficiència del país, que fa necessari un projecte d’organització territorial sostenible i amb
visió de futur. Cal una modernització del país i un major equilibri del territori. A més, cal que
la capital de Catalunya tingui una consciència de capital que avui en dia no té.

Desequilibri territorial


Quan es parla de sistema cal tenir en compte quina relació hi ha entre els equipaments
nacionals i com s’equilibra la seva presència al territori. Els equipaments nacionals haurien
de tenir molt més pes en el conjunt del país facilitant les xarxes i els circuits. Si es pot
demostrar que la cultura té aquest paper cabdal pel conjunt del país, serà més senzill
disposar de recursos forçant aquesta dimensió territorial dels equipaments nacionals.



Hi ha dues maneres d’afrontar el debat centre-perifèria. Ha d’haver-hi una sèrie de recursos
culturals fora de Barcelona com hi són a la capital (presència-presència) i també cal una
política cultural de país que ubiqui a Girona, Tarragona o on calgui un servei o un recurs
cultural que no sigui present a la ciutat de Barcelona (presència-absència).



Parlant de la relació centre-perifèria tothom posa el focus al centre, però on realment hi ha
el major interès és a la perifèria, perquè la perifèria encara no ha definit els focus de debat
del present-futur. La cultura pot tenir una gran veu en això, i ha de ser una de les prioritats.
Cal generar relats des de la perifèria que abordin els reptes que cal afrontar, com les noves
ecologies o els models de conservació de patrimoni. Les polítiques culturals perifèriques van
de la mà de les polítiques de país no culturals. És a dir, quan es parla de cultura des de la
perifèria cal parlar també d’educació, finançament, comunicacions, obra pública, etc.



Cal que els ciutadans de tot el territori tinguin accés als mateixos drets culturals que els que
viuen a la ciutat de Barcelona. Cal revisar els diferents pesos de la capital i la resta de territori
tenint en compte la manca d’equitat actual.



La sostenibilitat del país passa per la cultura. S’han de continuar analitzant els punts forts i
els punts febles del territori i veure com es pot continuar treballant perquè tingui un major
equilibri i un teixit cada vegada més potent. Els projectes de la perifèria tenen diferents
problemàtiques com el patrocini o l’accés als mitjans de comunicació nacionals, però, per
altra banda, partint de l’hiperlocalisme, tenen una força molt gran.



La perspectiva territorial en clau de drets no es pot perdre. Aquí la digitalització juga un
paper molt important i pot llimar les barreres. Aposta per parlar molt més d’experiència que
no pas d’accés. Els festivals o fires tenen la capacitat de crear uns focus de participació
cultural amb una construcció de públics que dóna significació al territori.
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2.6. TAULA 6. Finançament del sistema cultural
Elements de diagnosi
Fiscalitat


Més enllà de les deficiències del sistema de finançament del model autonòmic, hi ha
aspectes relacionats amb el finançament i la fiscalitat que són responsabilitat única de les
institucions catalanes. En el tram autonòmic hi ha molta feina a fer, també amb les
competències que es tenen. Això indica que potser no s’ha cregut tant en la cultura com
s’ha dit.



La llei de mecenatge és l’assignatura pendent, però hi ha molts altres aspectes on es pot
avançar. Perquè les desgravacions per inversió en cultura no són les mateixes en l’impost de
societats i en l’IRPF?



Respecte a l’IRPF, hi ha les dades segregades de despeses i inversions que fan els individus
en cultura segons les comunitats autònomes. És molt interessant veure que hi ha set
comunitats autònomes que els darrers anys han tingut certes deduccions. Catalunya sempre
n’ha tingut una, la de la llengua catalana, però hi ha moltes més vies a explorar i, sobretot,
hi ha les competències per fer-ho.



Al món associatiu hi ha una recuperació a partir dels incentius fiscals, però es fa molt
complicat explicar-ho i fer-ho entendre als ciutadans.



Malauradament, el Tribunal Constitucional va suspendre l’impost de les teleoperadores i
l’antic impost de l’audiovisual. És una altra eina de finançament que altres països tenen. En
2 anys i mig es van recaptar 33 milions d’euros que van anar destinats al cinema. Cal fer
palesa la rellevància d’aquest impost.



Un advertiment: hi ha una sèrie de temes fiscals que poden ajudar al desenvolupament del
sector, quan es vol treballar amb la fiscalitat, a vegades pot ser contradictori. Es pot generar
un ingrés al sector cultural, però es pot estar generant una regressió en un altre àmbit.



En temes de finançament i mecenatge, algunes empreses volen acords de patrocini i altres
que sigui una donació, perquè el tractament fiscal és diferent. Això afegeix la dificultat de
no saber com definir aquella col·laboració. Depèn de quin to agafa aquella cooperació, està
sota un paraigua o un altre. En aquest sentit, es depèn de l’empresa i dels seus interessos.

Consum i finançament


Segons dades de l’IDESCAT, la despesa familiar en cultura el 2016 va baixar respecte al 2015
i això és greu. Pel que fa a les dades de lleure, espectacles i cultura es passa de 5.623 milions
d’euros de despesa el 2015 a 5.333 milions d’euros el 2016. Si s’agafen les dades de serveis
culturals, llibres i premsa es passa de 1.430 milions d’euros de despesa el 2015 a 969 milions
d’euros el 2016. És una caiguda rellevant i hauria de fer reflexionar molt. Una altra dada
important és la despesa pública en cultura. Des del 2014 hi ha un creixement.



Cal ser conscients que la ciutadania ha fet un copagament en cultura i, en moments
determinats, un autopagament. És un fet objectiu i les dades així ho certifiquen. Es paga
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dues vegades, tant la despesa directa, com a través dels impostos. És bo constatar-ho i es
pot preveure que no canviarà excessivament.



Un dels problemes del finançament de la cultura a Catalunya és que no hi ha hagut una visió
de conjunt. Un problema comú és que s’ha prioritzat la gestió de l’oferta i s’ha fet molt poca
gestió de la demanda. En relació a la viabilitat, hi ha accions i prioritats que podrien fer
canviar la situació del país.

Turisme


L’any 2.000, els 10 equipaments de la ciutat més visitats van tenir 8,9 milions de visitants i
l’any 2015 la xifra va augmentar fins als 16,5 milions. La despesa mitjana del turista en
entreteniment l’any 2016 va ser de 53 €. Al TripAdvisor la segona paraula que cerquen més
els turistes quan venen a Barcelona és cultura. Una altra cosa és si tenen un comportament
cultural. També s’observa que quan de més lluny venen, més gasten.



A Barcelona l’ingredient estratègic imprescindible ha estat la dimensió cultural. Aleshores,
és incomprensible que formant part de la segona potència turística mundial el problema que
té Barcelona de massificació no s’hagi vist com una oportunitat de país per fer arribar
aquesta demanda a altres punts del territori.



El turisme de la mateixa manera que ingressa, crea una sèrie de desigualtats i expulsa a
molta gent. Hi ha uns determinats problemes que cal afrontar i posar remei. Els potencials
culturals formen part dels recursos amb les que es podria gestionar aquest repte.



Pel que fa al turisme de Barcelona, hi ha equipaments molt visitats, però hi ha una població
flotant que no aprofita l’oferta teatral. Madrid està tenint una oferta teatral molt superior a
Barcelona pel que fa a la seva qualitat artística. S’hauria de crear una oferta pel turista que
visita Barcelona.



El turista que visita Barcelona, respecte a les arts escèniques, té la sensació que l’única cosa
que pot veure és flamenc. Hi ha una manca de programació pensant en aquest públic que
va lligat al fet que als equipaments públics hi ha una manca diversitat.



Un mecanisme que hauria de millorar el finançament de la cultura és l’activitat turística.
Veient quina és la lògica de mercat actual a totes les grans ciutats del món, la fiscalitat de
l’activitat turística és bàsica. A més a més, cal ser conscients que l’ingredient clau de
l’activitat turística al nostre país és la cultura.



Hi ha una sèrie d’operadors turístics que s’estan beneficiant de la ciutat i, a canvi, no hi
reverteixen res. L’impost d’estades turístiques grava el dormir i no grava l’estada a la ciutat.

Equipaments


La manca de finançament suficient incrementa les diferències entre la situació dels
principals equipaments culturals i el patrimoni, respecte altres expressions i activitats
culturals. Els grans equipaments culturals segueixen sent un repte per a qualsevol pas
endavant respecte al finançament de la cultura, atesa la constricció financera. Cal refrescar
el sistema. L’altre repte és el patrimoni cultural entès com a pedra, que té una despesa
infinita. Això implica molts diners i no deixa avançar el que es podria entendre com les
expressions culturals. Segur que en aquest cas es poden buscar altres solucions.
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El TNC té un pressupost d’11,5 milions d’euros i l’any passat va tenir un total de 110.000
espectadors. Per tant, cada espectador va costar 105 €. D’aquests 105 € el govern va aportar
77 €, cada espectador 24 € i la resta via esponsoritzacions o patrocinis. Difícilment més de
l’1% de gent que viu en barris com el Besòs o la Mina assistís al TNC. En matèria de consum
cultural, el grau de desigualtat és tan alt, que de no canviar el sistema, la gent que viu al
barri de La Mina sempre serà un contribuent net, sense poder participar de l’oferta.



El problema és que avui en dia els equipaments culturals catalans no tenen plans estratègics
i pequen d’una gran ineficiència, especialment important pel que fa a l’accés de nous públics

Indústries culturals


Cal replantejar-se el marc de les indústries culturals i creatives en clau territorial de
Catalunya. Les indústries existeixen en el marc de l’entreteniment. El teatre com es coneix
no és indústria cultural. Sí que cal esmentar que hi ha molta cultura dins l’oci i es podria
considerar indústria.



No s’ha sabut diferenciar el que és la indústria cultural o show business, de la cultura que
requereix ajudes públiques. Seria bàsic una institució que pogués tractar això.

Subvencions


Respecte a les subvencions, no és cert que els projectes les rebin abans. Cal apuntar que les
subvencions del teatre i circ del 2017/2018 es van cobrar a finals del 2018, quan les de
l’INAEM encara no s’havien fet efectives.



No som un model de país anglosaxó i, per tant, la cultura se suporta i es gestionada en gran
mesura per les administracions públiques. Un altre debat és si hi ha els suficients recursos
per fer tot el que es vol tenir. En aquest sentit, tots els sectors estan fortament
subvencionats (agricultura, ensenyament, sanitat, sector de l’automòbil, etc.), però només
s’assenyala a la cultura. Les subvencions han evolucionat molt i, a hores d’ara, hi ha molt
pocs projectes que es mantinguin únicament amb les subvencions. Pel que fa a les ajudes
de finançament de l’ICEC, hi ha les ajudes reintegrables, que es van iniciar fa 10 anys, i que
els criden de tota Europa per explicar-les. En tot cas, si es creu que la cultura és important,
s’haurien de destinar els recursos òptims per créixer. Ara és un 0,77% del pressupost de la
Generalitat i també s’ha de veure d’on surten els recursos privats.



Els anglosaxons treballen de forma diferent, aportant fonts de finançament puntuals. Per
exemple, atacar la desigualtat en cultura al llarg de tres anys. És una subvenció, però tenen
present que al cap de 3 anys segurament la subvenció s’acabarà.



Respecte a les entitats del tercer sector, els projectes cada vegada estan més trossejats i es
pensen per a les subvencions anuals. Moltes entitats es presenten a fins a 10 línies de
subvenció diferents per aconseguir els màxims recursos, com a estratègia per aconseguir un
finançament ordinari estable

Món associatiu


Quan va esclatar la crisi econòmica, el sector cultural va notar que els patrocinadors i
partners els deien que el seu target estava més lligat a l’àmbit i al sector social. Els grans
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equipaments ho han anat remuntant bé, però al sector associatiu li costa molt arribar-hi i
establir nous acords.



Hi ha la visió que part del sector associatiu viu de les subvencions, però és justament al
contrari. Viu de l’autofinançament i ha sobreviscut a totes les crisis perquè ha estat
autosuficient. Els mateixos socis sempre ho acaben resolent amb petits mecenes o petites
empreses. Davant seu té grans reptes, sobretot lligats al patrimoni. Un joc d’aliances entre
administració i associacionisme faria multiplicar la seva potencialitat. En comptes de veure
l’associacionisme com un competidor, l’administració l’hauria de veure com un aliat. Amb
petites inversions es multiplicaria molt la capacitat cultural de les institucions i es podria fer
front als reptes que venen.

Administració pública


Pel que fa a la distribució de competències de les administracions, a Itàlia ho tenen claríssim.
Tothom sap què li pertoca al Comune, què li pertoca a la Provincia i què li pertoca a la
Regione. Aleshores, és molt més fàcil administrar un país fins i tot amb la inestabilitat política
que tenen.



A França, respecte a l’administració local, s’ha fet una normativa que, a la pràctica, obliga a
col·laborar territorialment. Si es vol demanar finançament a l’òrgan superior o es fa associat
o no es reben ajudes. Això, sens dubte, també és una forma d’ordenació claríssima.

Coproduccions


En l’àmbit internacional hi ha una tendència a fer cada vegada més coproduccions. Seria
interessant veure la seva evolució els darrers anys.

Altres consideracions


El sector cultural és un dels sectors més sensibles respecte a les situacions polítiques, només
cal veure la caiguda del consum, però al mateix temps és un sector amb una gran capacitat
de resiliència.



En l’àmbit europeu s’està treballant per aconseguir més recursos dedicats al sector cultural
i probablement s’aconseguirà via el pressupost d’innovació, que creixerà moltíssim. Per tant,
quan es parla d’incrementar els recursos es parla també de generar aliances amb altres
sectors com el turisme, l’àmbit social o la innovació.



Tota la inversió que es pugui fer en cultura ha de passar per l’educació i per entendre que
en la conformació dels propers ciutadans, la cultura ha de ser aquest bé que tothom
considera bàsic. El canvi, tenint en compte com s’està consumint cultura actualment, serà
d’unes dimensions enormes. L’esperança és l’educació, no tant per a la creació de públics,
sinó per la construcció de ciutadans.



Respecte al gap que hi ha entre joves i gent més menuda, la participació és un element clau.
La cultura s’ha de construir fent participar la gent. A vegades això incomoda, però sense la
part de protagonisme actiu dels ciutadans difícilment s’aconseguirà que se sentin seva la
cultura. La paraula cultura a vegades espanta. Els ciutadans no han de sentir que és una cosa
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molt especial, sinó que ha de formar part del seu dia a dia i han de viure la cultura com un
fet quotidià. Sinó hi continuarà havent desigualtats.



La millora del sector cultural també passa per la millora de la xarxa d’infraestructures del
país, tant la xarxa de trens com la de carreteres. Per tant, la idea de voler que a un poble es
faci de tot, és un paradigma equivocat, ja que és inviable.



Les empreses i entitats culturals han de conèixer les possibilitats que dóna Europa. Anys
enrere la Generalitat tenia molta relació amb la Comissió Europea i això s’ha anat perdent.
Actualment els particulars i les empreses tenen més relació amb la comunitat europea que
l’Administració, però les relacions també han disminuït.



Un dels problemes del sector és creure que tothom és una possibilitat d’indústria. Al sector
del circ, per exemple, el tema de les línies de crèdit se’ls escapa. Hi ha certs subsectors que
són molt artesans i caldria una certa reflexió en aquest sentit.



La fragmentació política és una oportunitat. Allò que vingui des del sector, és difícilment
discutible des de l’àmbit partidista.



Dificultat de la transmissió de coneixement dels partits polítics. Cada quatre anys s’han
d’explicar de nou totes les propostes als diferents grups polítics.

Objectius i prioritats aportades
Finançament


És bàsic que en l’àmbit cultural tot projecte d’inversió tingui un pla de viabilitat.



Cal prioritzar els àmbits culturals i mantenir-los per a uns períodes significatius. Seria molt
positiu que de cara als pròxims deu anys el Departament de Cultura prioritzi, de forma
consensuada, una sèrie d’àmbits i hi aposti decididament.



Cal distribuir recursos i no redistribuir. Tenir un pressupost notable per a diferents àmbits
concretats i prioritzats.



Cal orientar el finançament considerant la necessitat de millorar la gestió de la demanda i
l’impuls de l’accés a les pràctiques i serveis culturals.



Caldria fer una política de crèdits tous i una política d’aval de projectes davant entitats
financeres. S’està fent i està donant un resultats brutals.



Els crèdits tous són una manera d’alliberar recursos del Departament de Cultura per posarlos en altres projectes prioritaris i més necessaris. La gestió és complicada, perquè són
projectes incipients, però capacitar-los per tal que donin un possible retorn els ajudaria molt
a créixer. És interessant anar per aquí i ja fa temps que s’està perdent temps en aquest
sentit.



L’Administració té un cost de gestió enorme pel que fa al microfinançament. Es requereixen
instruments específics, regulació clara per evitar els problemes legals, ja que moltes es
troben al límit de la legalitat, i requereixen sistemes que utilitzen tercers, és a dir
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plataformes o entitats que permetin no haver de passar per l’administració híper garantista
i alhora per evitar la picaresca que perverteixi el sistema.



Al tercer sector en l’àmbit cultural ja existeix una vertebració que són les federacions.
Actualment ja hi ha projectes d’activitat on les federacions poden distribuir els recursos
sense que l’administració hagi de fer la interlocució directa en cadascun dels micro
projectes. Si es pogués ampliar al finançament del sector, només caldria que les federacions
de segon nivell gestionessin el finançament del tercer sector en l’àmbit cultural.



Els programes de responsabilitat social corporativa haurien de ser obligatoris per a les
empreses, i que els imports es bolquessin al tercer sector. Amb uns determinats beneficis,
caldria revertir al territori una part del que cada empresa guanya.



Hi ha grans empreses que una vegada tenen certa dimensió s’obliden de l’estructura social
i cultural del territori on estan establertes.



El sector cultural hauria de tornar al principi d’eco sostenibilitat i això requereix molt
consens. Per exemple, als grans equipaments culturals públics se’ls ha de garantir el seu
finançament, però potser no el 100% del seu pressupost. En aquest sentit, també caldria
tornar a posar el focus en si calen mecanismes de copagament en cultura.



Actualment hi ha una gran dificultat per declarar els ingressos del micromecenatge de
manera correcta. Hi ha una diversitat de fórmules i caldria fer un esforç per igualar-ho.

Fiscalitat


Respecte a la fiscalitat, una qüestió sine qua non és millorar la gestió del marc competencial
del tram autonòmic. Hi ha una feina a fer sense costos. En el marc de les actuals
competències tributàries de la Generalitat i de les Administracions Locals hi ha una sèrie
d’accions a plantejar.



El fet d’igualar la desgravació de l’IRPF amb l’impost de societats és un objectiu assolible
evident.



Les desgravacions per a noves creacions només estan presents al sector del cinema i al
sector editorial. Seria bàsic plantejar-les per a tots als subsectors culturals. En aquest sentit,
cada nova producció teatral és un nou producte, que requereix una investigació, com ho són
cada llibre o cada nova pel·lícula.

Consum i finançament


El tema del copagament és fonamental, s’ha d’avançar. La capacitat de fer-ho valdre és que
la gent pagui. Ara bé, aquí cal parlar dels preus dels equipaments turístics culturals, alguns
són ridículs. Cal revisar els preus públics en general i innovar: per exemple plantejar també
si el museu Picasso o la Sagrada Família no podrien tenir uns preus diferenciats en funció de
les hores.



Si es vol buscar nou finançament, s’hauria de començar a pensar com s’explica a la societat
tot el que es fa. Què fa la cultura per ella perquè després ella hi pugui contribuir. Això es diu
retorn social. El retorn social en altres sectors com el del medi ambient el tenen molt clar.
D’aquí a uns dies hi ha una trobada a Barcelona per parlar d’aquesta temàtica. Lligat a això,
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ni a Catalunya ni a Barcelona hi ha cap plataforma, dispositiu o circuit que doni resposta a
aquella persona que vulgui col·laborar amb la ciutat.

Turisme


Cal gestionar la invasió dels turistes com una oportunitat per al conjunt del territori de
Catalunya El problema no és el turisme, sinó com es gestiona el turisme.



Seria factible un recàrrec en l’impost de les estades turístiques amb destinació cultural. Seria
molt fàcil de fer i, per exemple, posar 50 cèntims més per nit no afectaria gens a les reserves.



Caldria buscar quins són els mecanismes per tal d’actuar i que l’administració pogués obtenir
finançament per la via del turisme.



L’administració el que pot fer és prioritzar i incentivar les llacunes culturals en l’àmbit de la
taxa turística i prioritzar les inversions que estimulin la inversió privada en aquest àmbit.

Equipaments


Una proposta concreta: que cada gran equipament cultural tingui un pla de viabilitat
econòmic i social transparent. Cal més cooperació en cultura i educació, sobretot als grans
equipaments ( teatres, auditoris, museus, etc.)



Els equipaments escènics públics estan buits moltes hores i es podrien rendibilitzar amb
produccions adreçades al públic estranger, amb un idioma estranger i amb una lògica de
client estranger.



Un dels fets que cal tenir en compte és que ni a tots els pobles ni a totes les ciutats s’ha de
fer de tot. Això és caríssim i absolutament ineficient. No és viable, s’ha de repensar què fer
amb els teatres. No cal tancar-los però si potser replantejar-ne els usos.

Subvencions


Part del finançament es basa en un model de subvenció que és pervers. Les subvencions
funcionen al revés. S’haurien de rebre al final de l’activitat, mentre que aquí sense
subvencions no s’és capaç de tirar endavant res. Això ho perverteix tot i se sustenta amb
una eina mal utilitzada.



El model de subvenció ha fracassat i cal canviar-lo a d’altres models on la viabilitat formi
part del projecte.



S’hauria d’incentivar que la preocupació del projecte sigui més el seu resultat final que no la
preparació de la documentació i la justificació de la subvenció.



L’actuació finançadora de la Generalitat hauria d’anar en la línia de pensar amb lògica de
sistema sent conscients de les ajudes existents, suports locals, ajudes de la Diputació, etc.



Respecte a les subvencions, quan d’una subvenció de 3.000 € en costa més la gestió de la
mateixa ajuda, és un problema d’efectivitat de l’administració i no pot ser una excusa. S’ha
de solucionar el procés, ja que hi ha molta gent que necessita aquests recursos. Cal trobar
un mecanisme d’intermediació.
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No pot ser que el procediment administratiu s’hagi tornat inoperant i que el procés sigui el
mateix per tres mil que per tres-cents.



Caldria revisar i simplificar els mecanismes de justificació de les subvencions. Moltes
vegades el cost de la seva tramitació i justificació és molt gran i suposa una enorme dificultat
per a les entitats i empreses culturals.

Mecenatge


Quan s’ha pensat la llei de mecenatge a escala estatal, mai s’han tingut en compte les petites
associacions. Caldria fer una exploració més profunda del tram autonòmic, trobar altres
instruments i que les aportacions particulars tinguin majors incentius.



Respecte a les taxes i els impostos, caldria identificar moltes més línies i eines que es podrien
fer servir de manera puntual. Ara bé, el debat del mecenatge és un debat que el sector
cultural ha de vigilar molt, perquè podria haver-hi lleis de mecenatge on el sector de la
cultura ingressés zero i es provoqués una allau cap al sector salut o esports.
Cal una posada en valor dels petits mecenes, que sempre han contribuït al creixement del
país. Hi ha una gran manca d’espai de visibilitat en tots els mitjans de comunicació. Caldria
que els mitjans públics donessin cobertura de tot el retorn social del mecenatge i que la
ciutadania se’n sentís orgullosa. Seria un instrument que sumaria i amb els mateixos
recursos, aconseguir més.

Administració pública


Respecte al marc competencial en cultura, caldria, urgentment, una reordenació de les
diferents administracions públiques i les seves responsabilitats. En aquest sentit, el sector
públic no ha d’estar sempre implicat directament en tots els projectes culturals.



Un país de 32.000 quilòmetres quadrats i 7, 5 milions d’habitants, amb 947 municipis, 46
comarques, 4 Diputacions més els Consells Comarcals, podria ser molt més eficient. El model
d’organització del conjunt de les administracions públiques requereix una actualització i
simplificació. Aquest aspecte és molt important, i depassa l’àmbit de la cultura, però afecta
de gran manera a l’eficiència amb la que es gestionen els recursos públics per a la cultura i
al model de creixement de futur per a Catalunya. Una nova organització territorial i
administrativa de Catalunya permetria avançar cap un model més sostenible, equilibrat,
viable i eficient del país.



Cal posar damunt la taula el grau d’eficàcia pròpia dels sectors de la cultura i de
l’Administració Local i de la Generalitat per millorar el diàleg i col·laboració entre el sector
públic i privat..



Pel que fa a l’Administració local, insistir en què no tothom ha de fer de tot. Aquest és un
país amb unes distàncies relativament curtes en comparació amb d’altres. Per tant, cal un
esforç en què hi hagi un major diàleg i cooperació a nivell local que evitin l’atomització, la
duplicació i la ineficiència, aplicant criteris de racionalitat, viabilitat i economia d’escala.



Caldria establir quins són els serveis públics bàsics a finançar, treballant amb la idea de
sistema per a cada sector/àmbit de la cultura i, sobretot, posant l’accent en la cooperació i
la corresponsabilitat. Ara mateix està agafant força el concepte de lleialtat institucional,
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podria ser un concepte a introduir. En aquest sentit, els consorcis de biblioteques en són un
bon exemple.



En cultura, en general, no s’ha prioritzat, ja que a nivell polític és molt més senzill redistribuir
els recursos. Cal posar ordre urgentment i establir prioritats, perquè si no no s’avançarà i
d’aquí a 20 anys s’estarà al mateix punt que ara.



Les Diputacions continuen fent el mateix que fa 25 anys. Tota l’acció cultural de la Diputació
hauria d’anar en direcció a la cooperació cultural, aquí hi ha una gran oportunitat.



Tornar a construir grans equipaments culturals seria perillós. Les inversions són seductores,
però després s’han de mantenir i s’han de fer sostenibles. Cal acostumar-se a dialogar i
cooperar, perquè no es pot caure un altre cop en el mateix parany. Cal desvincular els
projectes culturals de noves inversions als pressupostos.



L’Administració no té prou múscul per relacionar-se amb cadascuna de les entitats del tercer
sector. El pont és molt fràgil. Per tant, hauria d’haver-hi més mecanismes de federació.



Cal major transparència i assumpció de responsabilitats per part de les administracions.



Una bona estratègia de comunicació seria prioritzar i comunicar i, sobretot, aclarir perquè
s’estan prenent les decisions.

Dades i avaluació


Falten més dades per entendre el comportament del sector cultural. Si no hi ha dades, és
més difícil saber i entendre com cofinançar i ajudar als projectes culturals, ja que hi ha molt
poca demanda de finançament del sector cultural.



Falta planificació i no hi ha tradició d’avaluació.



S’avalua molt poc el que es fa, cal molta més avaluació. Cal aconseguir que la cultura es posi
a debat constantment.

Comunicació


Respecte a la cultura i la comunicació, en molts països els compten junts. Cal fer-ho sobretot
en mitjans públics i cultura.



L’audiovisual i la comunicació han d’anar junts amb la cultura. Estaria molt bé que la CCMA
fes una memòria on expliqués el seu impacte en la indústria cultural i la indústria audiovisual
del país.

Coproduccions


La coproducció hauria de ser necessària i obligatòria, perquè els projectes siguin viables i
sostenibles, i els esforços siguin més confortables. Molts projectes tenen molt sentit però
no hi ha la cultura de cofinançar, cal fer projectes viables i s’hauria de reclamar.

Altres objectius i prioritats


Caldria introduir la perspectiva de gènere, ja que es guanyaria en equitat. En aquest sentit
també és veritat que moltes vegades les ajudes i subvencions recauen a les mateixes mans.
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S’hauria de tenir en compte, sumar i comptabilitzar tot el treball del voluntariat a la cultura.
Sobretot el component temps de tanta gent que s’hi dedica de forma altruista.



Actualment es necessiten solucions pràctiques, és a dir, com es resolen els problemes que
es plantegen amb els recursos disponibles, establir prioritats i lluitar contra la ineficiència.



S’ha fet un estudi que indica que només el 10% de les persones que treballen al sector del
circ viuen d’això. Per tant, es dedueix que el grau de voluntarietat dels artistes és
elevadíssim. Cal treballar per revertir la situació mentre no hi hagi un estatut que millori les
condicions dels artistes.



Un element clau seria compartir el big data entre els equipaments públics. Alimentaria el
sistema en gran mesura, però encara no s’ha pogut aconseguir.



Demanar al govern estatal la millora de les condicions laborals dels professionals via estatut
de l’artista. Segurament aquesta millora i la professionalització dels sectors que no són
indústria aniria també en benefici de l’estat. És a dir, hi hauria molta més gent dins del
sistema i això voldria dir que es pagarien molts més impostos.



Al sector cultural li cal anar molt més enllà i projectar-se també fora del seu àmbit. Cultura
és també entreteniment, educació, àmbit social, etc. Ha de tenir molt clar amb qui pot trobar
sinergies.



Caldria establir un percentatge mínim d’espai cultural als mitjans públics de país per afavorir
la difusió del sector.

2.7. TAULA 7. Els reptes de la cultura a l’era digital
Elements de diagnosi
Transformació digital. Experimentació, risc i adaptació al canvi


Al Pla de Cultura Digital (2014-2016) no es parlava de realitat virtual, perquè en aquell
moment no hi era. Això demostra que tot aquest món va molt més ràpid de què es pensa.
Per segons què, el Fòrum 2020 és molt a prop, i per segons què és molt lluny. Hem de ser
molt més líquids i fluir molt més del que en principi havíem pensat.



A la Tate Gallery s’està fent feina en digital des de 2016, amb el departament digital. Han
reclutat persones que vénen de la universitat i la seva primera feina és aquesta, però que
tenen unes habilitats especials per entendre això que podem etiquetar com a cultura digital.
La Tate té una iniciativa que es diu el Tate Collective, que és bàsicament un consell assessor,
format per joves de diversos llocs del país. La missió de l’equip digital ha estat empoderarlos perquè tinguin una influència cada cop major a la direcció del museu, que té una
dimensió d’organització semblant a un govern. L’enfocament no és convencional -Què fem
amb la web del museu?-, sinó que el repte digital per a ells és com aquest grup de població
que ho entén i li dóna forma, pot tenir més poder dins la presa de decisions i l’estratègia i la
visió de futur dins l’organització.



El procés de transformació digital és anar més enllà dels sectors, dels departaments i de
l’estructura de l’organització. L’estratègia és buscar persones dins l’organització que vulguin
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provocar aquests processos de canvi, a través de codissenyar i cocrear cavalls de Troia.
Trobar aliats dins l’organització i reunir a tots els departaments, amb la trampa de parlar de
la web, però buscant un procés de consens i de visió. Per entendre el digital com el motor
de l’organització i no com el que s’encarrega de la web.



Hi ha una trampa molt perillosa en el llenguatge, el terme digital és millor no fer-lo servir.
Quan s’ha d’implementar aquest canvi, el relat de digitalitzar és un mal relat, perquè està
gastat, castigat i la gent ja ha pres posició. I sota el terme digital cadascú entén coses
diferents. Sota la pila de digital s’amaguen massa coses. S’està parlant d’arribar a nous
públics, augmentar les vendes un 100%, millorar l’eficiència de costos, ampliar l’abast,
escurçar els temps de producció, etcètera. Qualsevol altra dialèctica que no sigui la digital,
perquè és massa imprecisa.



L’objectiu final, no és “ens hem digitalitzat” sinó, fins ara venia un tipus de públic, i ara ve
un altre tipus de públic. Sota l’etiqueta de digital hi ha gent que parla d’estratègia i visió, és
a dir, entendre el que està passant, tenir opinió sobre què passarà, conèixer les tendències
que vénen, etcètera, hi ha gent que ve per l’àmbit d’activitat “s’ha de millorar, s’ha de
vendre més, s’ha de canviar el ticketing, revisió de processos, punts de contacte amb client,
fins i tot portafoli, repensar l’oferta, la proposta, etcètera” i, finalment, hi ha un tercer gran
tema que seria la cultura d’equip, “ens hem d’organitzar diferent, necessitem noves
habilitats i noves competències, necessitem fer formació al personal, etcètera”, això és el
canvi cultural. Són tres agendes molt diferents, una agenda d’estratègia, una d’activitat i una
agenda de cultura. Es poden visitar dos teatres de Barcelona i en un el repte està en
l’estratègia i en l’altre el repte està en la cultura de l’organització. No es pot anar amb el
mateix full de ruta encara que siguin de la mateixa ciutat, del mateix sector i del mateix
tipus. Perquè en un l’equip directiu ho pot tenir claríssim, però ningú que els segueixi, ni
tenir recursos, i en l’altre l’equip directiu pot no haver-ho entès, i el full de ruta és un altre.



A la societat el canvi digital va de baix a dalt, la ciutadania mou el què a les organitzacions
va de dalt a baix. Com a ciutadans som motor de canvi, de transformació cap a noves
lògiques de consum, etc. Però dins d’una organització, si el de dalt no ho entén, és un esforç
constant.



La tecnologia dóna respostes, el què és interessant és saber fer les preguntes. Parlar de
cultura digital implica aplicar les últimes tecnologies a la cultura, als problemes que es poden
derivar de la gestió de la cultura, de la seva producció i creació. No tothom té clar què és
digitalització o transformació digital. No hem de pensar en com resoldre problemes actuals
que tenim amb l’última tecnologia, sinó com fer noves propostes amb la tecnologia que
tenim. En lloc de digitalitzar, transformar. Parlaria més de transformació tecnològica.

Alfabetització digital


Amb el sector dels videojocs, els que fan mappings, realitats virtuals, etcètera no hi ha
problema. Però els sectors tradicionals no volen anar cap a una transformació digital. S’estan
començant a fer coses amb el sector de les arts escèniques. En altres sectors, per exemple
el llibre, no és fàcil fer aquesta transformació digital.



No estem parlant que la gent adopti habilitats digitals, sinó que les institucions i els que en
formen part, pensin en digital. I arribar al públic, que té un problema. El sector audiovisual
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té un desbordament de pantalles i continguts enorme, nosaltres també hi contribuïm. Tot
això necessita un punt d’anàlisi, de recerca i de reflexió.



El públic no té un problema. Sempre parlem de la formació i creació de públics, la gent surt
formada de casa, el què el sector ha de fer és fer-ho bé, i la gent ja decidirà, perquè tenen
poder i el públic som nosaltres, que tendim a no classificar-nos com a públics.



Quan es parla de formació de públics, es parla d’audience developement, hi ha un gap
d’accés, no és tant educar sinó com aconseguir que la gent tingui clar que és lliure i que pot
accedir a l’oferta cultural.



La transformació digital no és un tema de tecnologia, sinó de canvi de mentalitat. Tant a la
universitat com a les empreses, hi ha sorpreses. Es pensa que els joves són natius digitals i
vénen ensenyats, i no és així. A les empreses que en teoria haurien de ser digitals també hi
ha sorpreses en el sentit que es fa un treball de consultoria per a elles i es pensen que el
tema digital és només obrir un compte de Facebook o de Twitter i d’engegar una pàgina
web. Amb el tema de digital estan canviant moltes coses de fons i no s’està analitzant d’una
manera profunda. Aquesta transformació està portant a nous productes, nous models de
negoci, nous perfils professionals i noves audiències.
Una de les coses que ha canviat amb el digital és que s’ha passat d’una escassetat
d’informació a un excés d’informació. Sorprèn que els alumnes i les empreses continuen
pensant a crear només nous productes. A vegades, un nou producte pot ser filtrar coses que
ja hi ha a internet. Google i Youtube, més que crear, són buscadors que ajuden a trobar
contingut a internet. Es parla molt de digital, però no està clar si el missatge i el canvi que
s’està produint en l’accés a la cultura s’està entenent i s’està incorporant. Veiem que els
estudiants, a l’hora de plantejar els seus treballs finals, continuen pensant en fer una web
per explicar al món una història. Cal entendre que el tema de la transformació digital passa
d’una escassetat de la informació a un excés d’informació, i com això ens pot portar a pensar
en com podem potenciar el fet de no pensar en un paradigma tradicional, és a dir “vaig a fer
una cosa cultural”, sinó “intentaré filtrar coses que algú està fent com un possible model de
negoci”. Els joves encara estan instal·lats en el marc mental tradicional i no són capaços de
crear el nou tipus d’empreses que estan venint i que encara vindran més amb tota la irrupció
que suposa internet com a nou mitjà de comunicació.

Cadena de valor


El què s’està fent bé és intentar treballar cadenes senceres. Per exemple, a l’àmbit de les
arts escèniques, si hi ha molta creació i no hi ha programadors, hi haurà un problema, no
s’han de crear olles de pressió. Amb els videojocs ha funcionat perquè s’ha treballat tota la
cadena sencera, des de la formació fins a les fires, amb tota la part del mig, els mitjans, els
històrics, la premsa. Amb arts escèniques es vol posar aquesta mirada horitzontal per no
crear desequilibris.



El creador, en aquests moments, s’ha d’aprofitar de l’efecte “desgeogràfic” i
“desmaterialitzador” dels suports. Les històries que han funcionat són les que parlen de les
nostres emocions, idees i pensaments, i són universals. Han de parlar de les coses que a
nosaltres ens emocionen.
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S’està infraestimant l’hiperlocal. Aquí hi ha un espai molt interessant a explorar que anirà
creixent. Dalí és hiperlocal. Rosalía també. Dalí portava l’univers de casa.



Polseres Vermelles o Merlí, que han triomfat perquè els ha comprat Netflix, són hiperlocals
però són problemes universals. Des de l’espai creatiu potser s’ha d’invertir en allò local.



En distribució, hi ha clarament una sèrie d’agents, que el 2014 no hi eren i ara ja sí. El 2014
existien tots els distribuïdors del llibre digital, i s’ha demostrat que el llibre digital s’ha
quedat estancat, no continua creixent el seu consum. El llibre físic continua tenint bona
salut, però es ven tot per canals digitals.

Col·lapse dels contextos en el món digital


Des d’una perspectiva del determinisme tecnològic, la tecnologia és la que determina, i no
els seus usos. Hi ha una bifurcació en la qual es pot discutir molt sobre quin és l’efecte que
té la tecnologia i quin és l’efecte dels seus usos. Si ens preguntem quin és l’efecte de la
televisió sobre les audiències, es pot pensar que farà comprar més productes, però està
estructurant l’espai quotidià. No s’ha de menystenir el poder de la tecnologia com a tal.
Estem davant d’una mena de repte de veure com reorganitzem les nostres pràctiques
habituals en aquesta cosa tan immaterial que té a veure amb la digitalització i la datificació,
aquest escenari complex en el qual ens hem d’anar preparant, ja que a la universitat es
forma als alumnes que acabaran treballant al sector de les empreses culturals.
Hi ha una cosa que té una materialització acadèmica, el col·lapse dels contextos, que és una
particularitat del món digital. Els contextos col·lapsen en el món digital, tot i que en televisió
ja ha passat. L’audiència, heterogènia, es veu en un context no definit en l’espai i el temps i
evidentment aquí hi ha un conflicte perquè no sap a quines lleis obeir. Aquest context està
controlat, perquè s’està cara a cara. Però en una situació digital no es controla a l’audiència
i s’ha de gestionar el col·lapse de les diferents audiències que hi ha. Tot aquest procés teòric
de col·lapse de contextos, ens porta al mínim comú múltiple, que és una cosa que es fa servir
en matemàtiques i que és una manera d’adaptar-se a si es fa una cosa global o local.
L’important no és si una cosa succeeix a Catalunya o no, l’important és si tot allò que està
narrat pot ser entès per qualsevol audiència. En el fons, no és una qüestió d’escalabilitat.

Redefinir què s’espera de l’experiència cultural


Es pot parlar de transformació digital però no s’ha revisat el que s’entén per experiència
cultural. D’anar al teatre, o llegir un llibre se n’espera el mateix que fa 30 anys, quan no
existia el món digital. Intentar pensar en la cultura digital sense tenir en compte això és
erroni. La idea del prototip, de la contingència, de la incertesa. Ara tot és provisional, tot
això no està interioritzat. Com que fa tanta por que no funcioni, millor que no es provi,
perquè pot ser que no funcioni. Tant des del punt de vista del creador com de les mateixes
institucions, no s’està preparat perquè el món digital canvia cada segon.



La gran innovació de les biblioteques és canviar la manera com estan posats els prestatges,
no és tirar els prestatges a terra. Primer s’ha de parlar de tot el que està representant el
món digital, i això en cultura costa molt d’interioritzar, tant en el món de la creació com en
el de les institucions. El món digital contempla sempre la participació, la inclusió. S’està
subjecte a crítiques, en exposició permanent, en tot el procés: creació, exhibició i tot el que
passa després. Això no està interioritzat en els mecanismes de producció cultural d’ara
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mateix. S’ha de començar a pensar que parlar de participació no és fer un clic, participació
vol dir transformació d’aquella persona. Si participa, és que surt canviat d’aquell espectacle.
Ara mateix s’està mirant quant dura aquell espectacle. Si no es va una mica més enllà, no
s’avançarà. Tot això té a veure amb el món d’ara, no amb el digital. En cultura ningú sap què
farà demà. El sentiment de contingència que suporta el món digital és l’educació que s’ha
d’agafar.
Nadius digitals vs. Sector tradicional


Mantenir la divisió de nadius digitals i sector tradicional té sentit depenent de l’objectiu que
es tingui. Al final les classificacions responen a algun objectiu. Es classifica amb una
intencionalitat. D’experteses digitals n’hi ha moltes. Una opció és diagnosticar per
problemes, no per edats, ni per colors, etcètera.



En el món pragmàtic la divisió entre nadius digitals i sector tradicional continua existint. Per
exemple, a un mitjà com La Vanguardia, els qui fan el digital i els qui fan el paper són
persones diferents. Els sous també són diferents, i els continguts són diferents.



Aquesta divisió sempre ha estat un eufemisme per dir joves i vells. Aquí té sentit, perquè es
parla dels grans noms (Tate, CCCB, arts escèniques, llibres, etc.) i a la gent jove tot això els
sona estrany. Els estudiants d’avui en dia tenen dificultats fins i tot per trobar un llibre a la
biblioteca. Aquesta gent, no en direm nadius digitals, consumeix YouTube, reggaeton i
Netflix. Aquest és el consum cultural patró. La gent jove no té Twitter.



Nadiu i tradicional era una classificació còmoda. En públics no funciona, però en sectors, o
companyies de teatre o llibreries, aquesta dualitat encara funciona. Les pots classificar, però
potser si saben la seva classificació, no els agrada.

Local vs. Global. Repensar l’oligopoli de distribució en l’àmbit europeu


De forma transversal, és millor pensant a prop o pensar en el món? Què es recomanaria a
aquella gent que vol fer una editorial? Cal fer un tipus de llibres per vendre’ls a Amazon per
tot el món o pensant en el seu públic de proximitat? Les dades de participació cultural del
país són baixes, per exemple, en teatre, es venen 2,5 milions d’entrades l’any, comptant que
el públic que va a teatre hi sol anar dues o tres vegades l’any, vol dir que l’experiència
escènica realment és molt petita. Si parlem de llibres, estem per sota de la mitjana europea
que és d’1,5 llibres l’any per habitant, vol dir que hi ha gent que llegeix molt i molta més
gent que no en llegeix cap. Per tant els reptes de participació cultural, d’arribar al públic, de
fer viables les empreses o els projectes culturals, potser tenen un camp de creixement a
prop que potser no s’està abordant suficient pensant que s’ha de vendre lluny.



Hi ha dues veritats axiomàtiques: centre i perifèria es confonen, i els conceptes tradicionals
d’espai i temps han col·lapsat. El plantejament d’A o B no té sentit, aquest és un dels efectes
del canvi mental que estem vivint. L’altre és l’espai-temps també, depèn de l’empresa, del
projecte, de la iniciativa. Es va dir que tot podia ser global, però depèn. Seria restrictiu pensar
només en clau local, perquè no és veritat. L’empresa que ven més material esportiu del món
des de la xarxa està a Benasque. Centre i perifèria es confonen, i espai-temps també, aquest
és l’element de canvi d’aquesta prehistòria digital.



Hi ha també la barrera de la llengua per les indústries culturals, si es vol tenir un públic
global, vol dir que s’ha de fer tot en anglès.
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Si es pensa en les indústries, això afecta directament als seus processos, en si són escalables
o no. Si els processos no són escalables, s’és local. L’única manera d’atacar mercats globals
és tenint processos escalables. Es pot fer una producció i això és local. La resta de la indústria
necessita processos escalables per convertir-la en global. Que una novel·la arribi a tothom
dependrà d’una distribució que té processos escalables. Un escultor pot ser un producte
global perquè algú que el defensa té uns processos escalables.



S’està a expenses d’unes poques plataformes úniques, totes nord-americanes, perquè el
mercat asiàtic ja té les seves, i que tenen el lideratge del mercat. Des d’Europa, Filmin ha
estat recolzat cada any amb un milió d’euros. Spotify va néixer a Europa però ja no és una
empresa europea. Els canals de distribució són un petit oligopoli nord-americà i xinès.



És inassumible continuar amb un escenari on de les cinquanta empreses mundials més grans
que controlen el tràfic de dades, només una sigui europea, que és Spotify i es troba a la
posició 49.



Hi ha un problema de dades i de privacitat molt gran. A Europa no hi ha cap processador
propi, això és un problema estructural molt gran.

Carnet cultural
S’havia dissenyat un carnet cultural a Catalunya. La Generalitat està desenvolupant un
carnet digital que té diverses capes: salut, assistència en l’àmbit del benestar, trànsit,
etcètera. Que tindria també una capa cultural. Aquesta capa cultural, a partir del carnet de
biblioteques -que són 3,5 milions de carnets actius- podria d’alguna manera, contribuir a fer
més baixes les barreres d’entrada a la participació en propostes culturals. Segons els estudis
existents, la primera sempre és el preu (llavors s’acaba demostrant que no és així) i la
següent és d’informació i interès. És a dir, “jo no sé que això està passant a prop meu o em
fa respecte perquè no ho he vist mai”.


Com a ciutadans, tenim un problema de confiança en els sistemes massius de recol·lecció
de dades. S’ha de treballar la confiança. La posició serà fugir d’un sistema que ens classifica
i ens perimetra. No estem còmodes amb un gran ull que ens observa i ho registra tot, si
abans no hem fet un pacte.



L’únic argument d’aquest carnet serien els descomptes, no és l’estratègia.



Ens podem avenir a un descompte d’una obra de teatre, però la idea de “a partir d’aquest
carnet” administrarem tots els usos que una persona faci de la cultura per acompanyar-la i
servir-la, no. El fi és noble, però no és un projecte tecnològic, és un projecte de comunicació
de dialèctica i de pacte, pacte social.



Ja va néixer antic i cada vegada s’hi fa més. Al final, quina és la compensació que es té per
tenir això? Ja hi ha altres plataformes que ofereixen descomptes, com el Club TR3SC.



El tema de les capes pot portar a un encreuament de dades molt inquietant.

Difusió d’obres i patrimoni / propietat intel·lectual


El videoart es tracta com si fos un quadre o una escultura, una peça única que té 5 edicions
com a molt -en general- i que a priori no tindria una difusió lliure. Si es compra una obra de
videoart, et porten una caixa amb un USB, que conté un arxiu digital, que pot costar fins a
50.000 € i aquest arxiu digital, en 5 minuts el pots penjar a Youtube. És totalment paradoxal.
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Un repte que es té molt clar, des del sector de les arts visuals, és promoure la difusió
d’aquestes obres a nivell obert. Al Loop s’ha creat una plataforma, que seria un Netflix del
videoart, lliure, on s’ha demanat als 600 artistes que han passat per totes les edicions poder
penjar obres seves, encara que sigui amb marca d’aigua. No tots han volgut però ha tingut
molt bona resposta. Alguns col·leccionistes estan a favor d’això i n’hi ha que no, que l’obra
és sagrada.


El concepte d’obra única parteix de l’obra plàstica, dels canals de l’art, no dels canals
audiovisuals. El blockchain està ajudant a donar-li valor a l’art digital, el què es pot fer és
tenir fins a 100.000 reproduccions d’un vídeo, i que després ja no es pugui reproduir més.
Això es pacta amb l’artista i existeix per als qui ho volen.



Si s’entra a l’arxiu del MACBA, que té molt videoart a la seva col·lecció, es veu una foto o un
tall del vídeo, no es pot veure el vídeo sencer. Al final aquell vídeo el té en un DVD o en un
USB, guardat en una cambra. Per tant allò, si no es penja al núvol, es perdrà. De la mateixa
manera que les cintes VHS es perdien. Són els artistes els que han de canviar la mentalitat.



Tot això té a veure el model de negoci. Si l’artista viu de vendre obres unitàries, voldrà
vendre obres unitàries.



Sempre s’haurà de preservar els drets de la propietat de l’artista, però que això no impedeixi
que es distribueixi. Cal educar a tota aquesta gent que es pensa que perquè està a Internet
ha de ser gratis.



El què és físic té un valor, però sembla que quan es reprodueix i es fa extensible a tothom,
baixa el valor. Potser és un tema de visió de negoci o potser de cultura, i cal explicar
exactament quins són els passos perquè els artistes segueixen sent-ho i que l’espectador
que al final és el consumidor sàpiga valorar tot això que es troba a internet.



Al món nord-americà es fa servir el fair use, que és un dret d’utilitzar la cosa privada, sempre
que no sigui amb ànim de lucre. Si es fa educativament/culturalment i citant sempre la
propietat, no tenen cap problema amb què s’utilitzi. La llei europea que s’ha redactat perquè
al març s’aprovi, fan un fair use a l’europea perquè no afecti pàgines com Wikipedia o
similars, perquè en el sentit més educatiu i de preservació de documents no hi hagi cap
mena de problema. Si parlem de dades d’usuaris, és diferent, perquè el propietari no és
l’entitat, sinó que és l’usuari.

Talent


L’escena independent del món del videojoc s’ha de potenciar. La gent que fa videojocs no
sap demanar subvencions, no sap presentar projectes. Se’ls ha d’ajudar i potenciar. Tenen
necessitats diferents. Barcelona Activa i l’ICEC ho estan fent.



Hi ha una demanda de talent una mica format que no tenim. Cal que les universitats recullin
aquestes necessitats. A vegades es llencen llicenciats al mercat i no hi ha demanda. Formar
sense que la indústria tingui capacitat per absorbir crea molta frustració. Si es té el títol, la
gent es vol guanyar la vida d’allò que ha estudiat.

Models de negoci


A Catalunya s’ha patit un problema d’estratègia empresarial. En lloc de desenvolupar un
sistema distribuït, hi ha hagut una concentració a partir de la Corporació i només s’ha
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mantingut Mediapro. Si es mira com han funcionat els mecanismes de producció, es veu
que, la lògica ha portat a això, en lloc de fomentar que hi hagués un pool de 3 o 4 empreses
que actuessin com a motor. La idea de creació de clústers de competivitat, aprofitant la
centralitat de la CCMMAA i desenvolupant un sistema empresarial distribuït hauria estat (i
podria ser encara) una via per a aprofitar la tradició creativa i empresarial del sector
audiovisual. L’impacte del sector media sumant edició i producció audiovisual, és el doble
que el del sector de l’automoció a Catalunya, i el país no ho ha aprofitat. No només és un
problema de pressupost, és un problema de model empresarial. La tradició audiovisual la
tenim. El primer audiovisual es produeix aquí. Els primers estudis, enregistraments,
emissions de ràdio, són aquí. Després d’una primera etapa, això s’ha anat diluint. Aquí hi ha
una oportunitat, redreçar i imaginar un teixit empresarial amb 4 o 5 motors grans. Com a
objectiu de política pública, estaria bé.



Al món editorial, continuem sent la capital d’Iberoamèrica. Al sector audiovisual, havent-hi
una maquinària tan potent com TV3, amb aquest know how i havent-hi 2 o 3 grups
empresarials, s’hagués pogut fer producció per al mercat mundial. Havent-hi un client
potent com la corporació, si hi hagués 2 o 3 grups empresarials potents que TV3 o la
Corporació haguessin pogut utilitzar com a proveïdors, la situació seria una altra. S’ha tendit,
per raons diverses, a un model on TV3 ha acabat sent client i proveïdor, i la demanda als
proveïdors a l’empara d’això, en lloc de créixer, s’ha atomitzat, com demostra el format de
les empreses del sector de continguts audiovisuals, que és petit.



La distribució de la nostra producció és molt important. Allò de fora ens arriba, però el nostre
hauria de circular amb la mateixa força cap a fora. Això implica apostar per xarxes o
plataformes per a la circulació d’aquestes obres nostres. Existeix Filmin, que viu en gran part
d’una ajuda europea i esperem que pugui continuar subsistint. No sé si la Corporació o quina
institució, hauria de dedicar una part dels esforços a ajudar a crear aquestes plataformes.
Potser no han de ser públiques, però sí afavorir iniciatives privades per crear aquestes
plataformes.



Durant la bombolla d’internet, la gent que tenia diners invertia quantitats astronòmiques
en projectes que no valien per res. S’estan vivint les conseqüències d’aquest model. Hi va
haver algú que hi va posar molts diners fins a l’any 2004-05. Tot això es va acabar, va
començar el procés de concentració, que és una dinàmica global i que no obeeix gairebé mai
al mercat local. Gràcies que tenim Mediapro, que pot competir i pot fer una televisió a Qatar,
enviar a gent a l’Aràbia Saudita per fer un canal d’esports. Això és molt valorable. Fins a quin
punt Mediapro pot retro alimentar el mercat? No es pot tornar a posar la culpa sobre TV3,
perquè TV3 des de fa 8 anys s’està dessagnant, és un cadàver amb vida en molts sentits i
s’està intentant recuperar.



Hi ha un discurs hegemònic sobre la necessitat de formació dels artistes, comunicòlegs, etc.
amb capacitat de fer projectes, de desenvolupar models de negoci, etc. Això és victimitzar
o culpabilitzar a la víctima. No tenim un cos més o menys raonable i format d’inversors en
aquest sector. Perquè s’ha de fer que alumnes desenvolupin un model de negoci? Hi ha gent
que sap fer aquestes coses i té una mirada sobre el qual ells estan fent i diuen si és
oportunitat de negoci o no ho és. És carregar excessivament la culpabilitat a algú que es
dedica fer una altra cosa. En aquest sentit, el món editorial ho ha resolt de manera
sistemàtica amb la figura de l’editor. No se li demanarà a un escriptor que sàpiga moure’s al
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món del negoci perquè hi ha una persona al darrere que és l’editor que decideix si es publica
o no. Tot això necessita un replantejament, ja que el fòrum de cultura està enganxat al cercle
d’economia.

Objectius i prioritats aportades
Transformació digital. Experimentació, risc i adaptació al canvi


Hi ha una part que és el què l’administració pública ha de fer, però hi ha una altra part que
és com s’ha de motivar al sector perquè innovi. A Catalunya ens agrada dir que som
innovadors, creatius i que ve gent de fora, i és cert. Però hem d’aconseguir ser el país que
pensem que som. Hem d’aconseguir ser innovadors. Hem de ser capaços d’establir
polítiques més arriscades, que al sector pot ser que no li semblin bé, perquè a la gent li
costen els canvis.



El què s’ha de fer és canviar la cultura sobre la cultura. La proposta és el risc i la formació.
La formació sempre recau en l’audiència però el que cal és conèixer a l’audiència.
L’experimentació és el què cal per conèixer el mercat. Quan es parla d’experimentació i
d’anàlisi, es posa sempre sobre el contingut. Experimentar i conèixer les dinàmiques de
consum és fonamental. Tothom sap que és el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona) i la indústria que hi ha al darrere del PRBB. Aquesta indústria no existiria si no fos
per inversions en sectors com la biomedicina. No hi ha un centre de recerca equiparable o
equivalent al sector de la cultura. Que serveixi de referència a tot el sector i que aporti
coneixement des de la recerca per tal que el sector pugui prendre decisions al seu negoci.



El paradigma de transformació pot venir dels museus, potser són aquests espais que falten
d’experiència i d’experimentació. Experimentació en un doble sentit, el de l’artista que
experimenta sobre el contingut i de l’experimentació que es fa sobre l’exposició de l’individu
a aquest contingut. Els museus ja són en part aquests espais d’experiència i experimentació.
Potser acabaran seguint la lògica del videojoc, espais lúdics d’experiència i experimentació
en un sentit abstracte. Línies d'immersió en els museus.

Alfabetització digital


Sobre les biblioteques, s’ha de repensar quin és el seu paper a la societat d’avui en dia. Si no
han d’aportar un valor de coneixement, potser no cal la presència dels bibliotecaris. S’ha de
parlar de blockchain i música, han de poder respondre a aquestes preguntes. No només
guardar els llibres.



El què cal és una alfabetització per tothom, no només en l’àmbit educatiu de base, sinó tant
del públic com dels professionals. És molt important incidir en els processos d’alfabetització.
Nosaltres estem intentant treballar de forma transversal, dins la mateixa organització. Hem
d’aprendre a què les eines digitals siguin eines per treballar millor en cada àrea. Si parlem
dels arxius digitals, són deficients. Són fantàstics en l’àmbit de preservació, però deficients
en l’àmbit d’accés. No s’entén per què hi ha arxius audiovisuals si la gent no pot accedir als
fons. Per exemple, caldria una alfabetització per TVE que hauria de fer els seus arxius públics.



Cal canviar la mirada respecte a com la indústria de la cultura ha mirat a la recerca. Una de
les coses que fa la cultura digital és l’experimentació digital per entrar dins de la presa de
decisions en la creació digital. Estem a una cultura empresarial que dóna valor zero a tot
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això. Estem a anys endarrere de la cultura investigadora i experimentadora dels Estats Units
que fa que a vegades inferim quines són les millors estratègies, què és innovació, a quines
són les estratègies, sense tenir unes idees clares de com ha d’evolucionar la creació cultural.
Des de la perspectiva d’una institució que es dedica a formar, on es pretén incidir en el futur,
es busca penetració amb el sector, perquè l’experimentació entri dintre dels processos de
presa de decisió de creació cultural. No és posar diners a la indústria cultural directament.
Si no que no es dóna valor en el procés que entraria dins de la cadena. No se’n posa perquè
culturalment no hi ha aquesta cultura. Es poden fer experiments, però no hi ha una indústria
de l’experimentació digital, per donar servei a la creació digital. S’entra poc en aspectes
analítics. Es deixa tot a aspectes de què ha sigut tradicionalment (aquí i a Europa) la creació
cultural. La idea ve de les experiències d’investigadors com el Carles Sora, en espais com el
Media LAB del MIT. Aquí sí que s’entén l’experimentació en cultura digital com una peça
fonamental en la cadena. Si s’ha d’aspirar a alguna cosa en l’horitzó 2020-2025, potser
s’hauria de contemplar entrar al camp de l’experimentació digital i la investigació.

Nadius digitals vs. Sector tradicional


S’ha de qüestionar i intentar buscar alternatives a aquesta metàfora del nadiu i de
l’immigrant. El problema és abordar la dualitat, que és una metàfora obsoleta per la
complexitat del context. Tendim a simplificar en binaris, en dualismes, i això era útil com a
marc el 2014, però de cara a 2020 és obsoleta. L’alternativa és pensar en models de
coexistència, on no es tracta de la cosa digital com un canvi de paradigma a aquest nivell,
sinó que ara entenem amb més maduresa que coexisteixen i està bé que coexisteixin. S’han
de dissenyar polítiques que considerin aquesta coexistència.



Cal pensar si les empreses culturals s’han de plantejar com un conjunt d’empreses,
conegudes. El què en anglès en diuen les ICC, Creative and Cultural Industries.

Repensar l’oligopoli de distribució en l’àmbit europeu


En l’àmbit europeu s’ha recolzat molt Filmin. El programa MEDIA deia que havien de finançar
una plataforma que es dedicava a cuidar el cinema europeu d’autor, perquè no estarà a les
altres plataformes. En l’àmbit de la distribució, aquesta taula hauria de sortir amb un
posicionament. Potser no cal interpel·lar al govern català o espanyol, potser és una cosa
europea.



És clar que s’ha de fer alguna cosa, si la dimensió de la qual estem parlant és europea hi ha
una opció. S’intueix que no hauríem de ser mimètics, sinó que s’ha de fer un esforç d’afegirhi alguna cosa diferent que no sigui fer una plataforma europea perquè hi ha una plataforma
americana. Caldria pensar què més se li pot afegir a la idea de plataforma. Si es replica,
perdrem.



A la indústria audiovisual se li demana que facin productes que els hi compri Netflix,
Amazon, etc., i per això han de ser temes globals.



S’ha de donar suport a les plataformes locals, i en l’àmbit europeu, fer un agregador de totes
aquestes plataformes, amb tarifa plana. No es pot fer una plataforma pública que
competeixi amb una iniciativa privada.
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La competitivitat vindrà, abans que per la tecnologia, per l’eix social, usos, participació,
dinàmiques, etcètera. Serà un error si es busca una plataforma. Va més per innovació social,
i l’esperança és Sud-Amèrica perquè com a societat té més gana que nosaltres. Abans es
farien aliances amb Sud-Amèrica que amb Nord-Amèrica.

Dades


Cal incorporar una cultura d’analítica de les dades i una millor integració de dades
provinents de diferents fonts. A vegades dins d’un mateix equipament no estan integrades
totes les fonts d’informació respecte als públics (taquilla, venda en línia, enquestes, etc.) per
estudiar-les de manera global.

Capacitació més enllà de la creació de continguts


Es diu que la universitat ja té els nadius digitals, però no és així. Quan es forma als estudiants,
encara tenen mentalitat d’unes xarxes socials només com a usuaris a títol personal, sense
cap mena de professionalització. En un TFG pensen en narratives lineals, i no tenen la visió
líquida de què és internet. No tenen assignatures aplicades. Cal trencar mentalitats, el tema
del digital no és tant un tema de suports com de mentalitats. Canviar mentalitats és molt
difícil, les narratives continuen sent lineals, no hi ha experimentació ni risc. Molts funcionen
en paradigmes tradicionals. Cal pensar si des de la universitat reben eines per trencar.
Canviar-ho tot en 4 mesos costa molt. L’assignatura digital està poc acompanyada.



Des de les indústries culturals sempre es posa el focus a nous continguts. A internet hi ha un
excés d’informació. Perquè no en comptes d’enfocar un TFG (idea), es busca un nínxol. Si es
troba als que no volen només crear, es pot trobar els que fan content curation. No tothom
que surt al mercat ha de ser “creador de”, sinó que fan falta molts curadors de contingut.



No falten creadors de contingut. Dins del paradigma cultural, no fa falta ser creador de
contingut. Costa molt perquè culturalment els alumnes arriben amb la idea que acabaran
sent creadors.

Perfils professionals flexibles i adaptables


Les universitats tenen el deure de formar perfils flexibles que s’adaptin al mercat actual. El
perfil de comunicació audiovisual, s’ha d’adaptar al mercat i formar també intel·lectuals.
Aquest és el debat a les facultats: fins a quin punt són una formació professional o fins a
quin punt estan construint un cos altament capacitat que vagi una mica més enllà en
determinats aspectes.



Cal garantir la continuïtat d’alguns dels projectes que es fan a les universitats. Hi ha TFGs o
TFMs que es mereixen més que ser presentats públicament davant d’un tribunal.



Integrar perfils professionals nous que fins ara no existien. Ara serà necessari tenir un data
analyst per tenir uns continguts i coneixement i aplicar-los per una millor presa de decisions.
Tot això ajudarà a aconseguir una millor experiència d’usuari. És un concepte que sembla
que només s’aplica a disseny de webs o apps, i això s’aplica a qualsevol experiència d’un
client amb una empresa o centre cultural. S’ha acabat el “nosaltres en sabem i transmetem”
als museus. Ara som facilitadors, provocadors, etc. i els visitants trien què els hi interessa.
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Talent


El sector del gaming s’està instal·lant a Barcelona. Grans gegants mundials que estan
intentant fitxar al mateix talent, perquè no hi ha tantes persones que es dediquin a això.
Llavors, fitxen fora i els porten cap aquí. Pugen els lloguers, etc. No només parlem de gent
que programa, parlem d’artistes, dissenyadors, economistes, gent de màrqueting,
guionistes, etc., especialitzats en el sector. Aquestes grans empreses necessiten gent que ja
consumeixi aquest tipus de contingut, que llegeixi, vagi al teatre, visiti museus, etc., ja que
tot el tema cultural el forma a ell com a creador.



Tenir aquestes grans empreses aquí implica que la resta d’empreses han de competir amb
uns sous que no poden pagar. Això els passa molt a les empreses locals de videojocs, que
els roben el talent. Un programador normal junior cobra al voltant de 50.000 € bruts anuals
i les start-ups no ho poden pagar.



No hi ha prou talent local per donar servei a tota la demanda d’aquest tipus de perfil. S’està
apostant perquè les dones s’acostin a aquest sector que majoritàriament és masculí. Si es
treu el departament de màrqueting, les dones són el 10%.

Suports a la producció i distribució


Hi ha un problema de suport a la producció. És paradoxal perquè hi ha molta producció,
però hi ha molta dificultat perquè s’ha de comptar amb la televisió, la productora, l’ICEC,
etc. Molta gent es queda pel camí i no arriba. D’alguna manera s’haurien de buscar eines
perquè es torni a refer una indústria realment audiovisual, ja que no hi ha teixit audiovisual
privat. S’hauria d’intentar tornar a refer, que hi hagués confiança, perquè l’audiovisual té
futur. Cal aconseguir la confiança de les empreses privades, fa uns anys, hi havia molta més
indústria de producció privada que ha anat desapareixent en diverses crisis. El cinema, el
documental, les productores de televisió, que van tenir una època boníssima als anys 80 i
90, tot això ha desaparegut. Després hi ha els qui ho aposten tot, que demanen hipoteca de
la casa per fer un documental, i això no hauria de passar. Cal trobar la manera de refer el
teixit empresarial de l’audiovisual. Catalunya ho té molt bé perquè tenim molt talent, unes
incubadores als estudis de Comunicació Audiovisual de prestigi internacional. Tenim molt
talent i falta trobar la confiança en aquest talent.

Capacitació digital i treball col·laboratiu


Fa falta molta capacitació digital als equips i també formació d’habilitats SOFT: negociació,
lideratge, direcció d’equips, gestió de projectes i d’empatia. Formació en digital també, a
uns nivells sorprenents. Es donen per sabudes moltes coses que no hi són. Lligat amb això
hi ha el treball col·laboratiu. Hi ha molts compartiments tancats, s’està lluitant amb això
però en general falta treball col·laboratiu perquè el coneixement com més es comparteix,
més es multiplica. Treball col·laboratiu en el context digital.

Digitalització de patrimoni i arxius


Un repte aplicat a museus però extensible al món de la cultura general, és la digitalització,
els museus no tenen tot el patrimoni digitalitzat però si es va a biblioteques, arxius i altres
sectors això també passa. En el cas del patrimoni és flagrant. La digitalització és un primer
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nivell bàsic sense el qual moltes de les coses que es necessiten no són possibles. La
digitalització té un doble vessant: fer accessible en línia i preservar. També facilitar recerca
en l’àmbit internacional, etc. Aquesta falta de digitalització es tracta d’un problema de
finançament més que de convenciment, almenys en els museus manca de recursos
econòmics/humans, que al final és finançament.



A les filmoteques hi ha una quantitat de material que és impressionant, i que se sap que hi
és perquè està ben arxivat, però l’única manera de veure-ho és treure la bobina i col·locarho en una màquina de projecció. La història del segle XX s’escriu en audiovisual. Quants
estudis es podrien fer si es pogués accedir realment a tots aquests fons d’una manera
còmoda i accessible. Hi ha filmoteques en l’àmbit internacional que ho estan fent.



Sobre la preservació de videojocs, al museu de la ciència i la Tècnica de Terrassa es fan
algunes coses, i no només s’ha de preservar el software, sinó també el hardware.

Propietat intel·lectual


El contingut obert, l’open access i les dades obertes són molt importants. Tant la Generalitat
com l’Ajuntament han fet molta feina, però als centres culturals encara hi ha molt a fer.
L’obertura de dades no és només penjar coses en línia, sinó que és donar l’accés obert sense
limitacions per qualsevol ús i reutilització ja sigui amb fins educatius, personals, creatius o
comercials. Hi ha directrius que s’ha d’anar cap aquí. Al sector cultural això no és així, per
culpa d’una barreja entre el control de la informació, un tema de recursos i de
desconeixement, no hi ha conec cap museu d’aquí que tingui publicades les dades de la
col·lecció en obert (la fitxa tècnica, imatges, etc.).
Hi ha dos temes, el què afecta la creació més contemporània, que està subjecte a drets fins
a 70 o 80 anys de la mort de l’artista depenent de la data. Però tot l’anterior, que són
centenars i milers d’anys, hauria de ser de domini públic, perquè les dades treballades amb
serveis públics, s’han pagat amb serveis públics. Hauria de ser una obligació del sector
públic.



Tots els materials de TVE o TV3, que s’han pagat amb diners públics, haurien d’estar a l’accés
públic i no ho estan.



La web del MNAC té els textos en creative commons i té les imatges en descàrrega en alta
resolució, però no estan alliberades. No es pot utilitzar amb finalitats comercials. No hi ha
cap museu a Catalunya ni a Espanya que tingui alliberades les dades. A Europa, les directrius
d’Europeana també advoquen per les dades obertes. No hi ha legitimació perquè no siguin
fetes públiques per defecte. Això és important que sigui un dels objectius.

2.8. TAULA 8. Polítiques Culturals
Elements de diagnosi
Models de política cultural


El model de tenir cultura i mitjans de comunicació separats, i mitjans de comunicació a
presidència és bàsicament ibèric. Als països europeus estan ajuntats. Seguim uns
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mimetismes que són bàsicament ibèrics. Per tant, el rol de la Corporació en tot això ha de
ser central.


Sovint la política cultural ha tingut com a objecte més al sector cultural que a la societat. La
societat se n’ha beneficiat de manera col·lateral.



Falta de model cultural. En aquest país hi ha model sanitari però no hi ha model cultural.
Aquí és on realment hi ha el problema. Des de l’inici s’ha volgut crear una estructura des
d’una comunitat, des d’un país, etc. S’ha fonamentat, evidentment, en la llengua. Però no
hi ha un model cultural com pot tenir l’Estat Espanyol, l’Estat Francès o Anglaterra. Això no
s’ha acabat de construir, al contrari, cada conselleria s’ho ha personalitzat, ha creat nous
organigrames i al final no hi ha una estructura coherent per fer unes polítiques públiques
que funcionin.



La gent a la qual ens agradaria aproximar-nos incorpora als mitjans de comunicació a les
polítiques culturals. Cal delimitar quines matèries formen part del perímetre cultural. Hi ha
molts referents internacionals que s’haurien de donar per bons. Està establert en l’àmbit
europeu i també de la UNESCO.

Nous públics


Parlem dels que ja hi van, no tant del conjunt de la societat. Hi ha gent que no sap que pot
demandar cultura. Això és desigualtat d’accés a la cultura. Si mirem el conjunt de la ciutat
és molt poc representatiu si ens creiem la democratització cultural com a eix central de la
política pública.
Manca de curiositat sobre el prestigi social de la cultura. És molt complicat de definir-la avui
en dia i hem de tenir clar que precisament no la podem definir. Pressuposar menys curiositat
em sembla equivocat. Estem parlant de curiositat per altres continguts. Són continguts que
els joves sí que valoren i que veuen sovint, els comparteixen i ho fan d’una altra manera de
la que hem fet nosaltres.



El debat està vinculat sobre l’objecte de l’acció cultural. Hi ha determinades pràctiques
culturals que tenen una rellevància, sense voler fer un debat sobre què és cultura i què no
és cultura, hauríem de tenir present que estem parlant d’un tipus de cultura institucional i
que els joves estan participant d’un altre tipus de cultura. Si programéssim trap al Liceu la
mitjana d’edat seria de 25 anys i estaria ple. Un altre debat sobre és si això ha de ser públic
o privat. Si ha de tenir finançament o el seu mercat ja el sustenta.



Sobre l’objecte de l’acció cultural, hi ha un debat generacional que té a veure amb aquest
debat de continguts, tant en la part de gestió com sobretot en la part artística. Probablement
hi ha hagut manca de relleu generacional en molts dels equipaments que tenen rellevància
potent en la societat com perquè tinguin la capacitat de connectar amb determinats sectors
tant per generacional com també per altres aspectes de diversitat.



En relació al tema de la participació jove, del tema intergeneracional i de la connexió
internacional, el sector ha de fer una reflexió molt seriosa de com es vincula als objectius de
cultura i desenvolupament global i per tant com entrem en temàtiques que preocupen als
joves, com son l’ecologia o el feminisme o els temes de les relacions globals.
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Prestigi social / legitimitat de la cultura


Sobre si la cultura és prestigi o està desprestigiada, el món de la cultura sempre ha tingut
una lectura social molt poc prestigiosa. No ve d’ara, és un tema que ve de finals de segle XIX
i principi del s. XX, i més si s’analitza des d’un punt de vista social i col·lectiu, que si s’analitza
des del punt de vista dels individus que han triomfat i que acaben tenint el seu prestigi. Hi
ha tot un seguit de temes d’educació social que no estan resolts.



Què diu la cultura de distribució, equitat i benestar, que és el què que preocupa a la gent.
Què diu davant transformació que està experimentant la societat, l’economia dels mercats,
que té a veure amb la paraula innovació. Això està a l’agenda de la gent. La cultura té la seva
agenda. A la gent li preocupa molt la transparència, el rendiment de comptes i la confiança.
Com es posiciona el sector cultural davant d’això?



Respecte a l’escola o la sanitat, ningú en dubta. Els instruments o el procés tothom les ha
acceptat. L’escola és un lloc on van els nens dels 3 als 16 anys. La base del debat cultural no
existeix. No té la base establerta, ningú demana un centre cultural al seu barri. La gent hauria
de caminar pel MNAC i sentir-se’l seu.

Desigualtat
Els darrers anys, la desigualtat sempre acaba estant al centre de l’agenda d’algunes
polítiques sectorials com la salut, l’educació, l’habitatge, la renda, etc., i en les polítiques
culturals la qüestió de la desigualtat o l’equitat no té el paper central que potser tenen altres
agendes d’altres polítiques públiques i d’altres polítiques fins i tot socials. Cal conèixer molt
millor quines són les realment les desigualtats que existeixen en el dret a participar en la
vida cultural d’una ciutat. Necessitem molta més informació per saber de què estem parlant
quan parlem de desigualtat en l’àmbit de la cultura i cal posar el tema de la desigualtat en
el centre de l’agenda de les polítiques culturals. Sembla que estem en un món que va a part
del què passa en la salut, l’educació, l’habitatge, en la renda. Jo tinc la sensació que no vivim
en un món a part, sinó que vivim compartint el gran problema que és el del creixement de
les desigualtats.


La cultura tampoc ocupa un rol important en l’agenda de les polítiques que volen
transformar les ciutats -sobretot, i no només les ciutats- i fer front a aquestes desigualtats.
En aquelles polítiques que volen transformar aquests entorns digitals hi ha la participació
comunitària, la salut comunitària, l’educació des d’una perspectiva comunitària i l’habitatge
com un tema central. Però la cultura sembla que no hi és com un tema clau, quan és
fonamental incorporar aquesta dimensió cultural en la lluita contra les desigualtats urbanes
i, sobretot, la segregació a les ciutats.

Cultura i finançament


Segons l’INE, Espanya es gasta uns 100 € per habitant en cultura, 15 € el Ministeri, 23 € les
CCAA i 65 € els governs locals. A Catalunya, els ajuntaments es gasten 70-80 € per habitant,
la Diputació 15 € i la Generalitat 35 € - més que la mitjana de les CCAA- i l’Estat 2 € per
habitant. L’estratègia de demanar ha de tenir en compte la realitat, perquè l’altra banda
coneix la realitat. A Europa, la mitjana és 130 € per habitant. El total a Itàlia 100 €, a
Alemanya 140 €, a França 230 € i a Regne Unit 100-110 €. Tot això són dades d’Eurostat. El
debat potser està en la ineficàcia de les institucions públiques.
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En una anàlisi acurada, s’ha d’incorporar el tema dels beneficis fiscals. Hi ha països
comunitaris que tenen un nivell de despesa pública més baix, però que tenen uns beneficis
fiscals més alts. Tot són diners públics, alguns gastats via despesa i els altres via menys
ingressos. La major part dels beneficis fiscals a Espanya són via IVA. L’IVA és una forma poc
eficient d’utilitzar recursos públics. Les rebaixes de l’IVA són poc equitatives i eficients. En
l’àmbit de l’administració central de l’Estat, que és de l’única que es disposen algunes dades,
no només és molt inequitatiu sinó que, a més, cal plantejar si la baixada de l’IVA implicarà
un increment del consum cultural. La relació preu-consum se sap que és molt baixa. Tothom
està content ara que ha tornat a baixar l’IVA, però no és la forma més eficient de promoure
el consum cultural.



Hi ha un sistema d’incentius fiscals desequilibrat en l’àmbit estatal. Rodar a Navarra té un
40% de desgravació fiscal. Això acaba permetent finançar la pel·lícula o no. A Canàries
continua sent el 40%. A Catalunya és el 20%.

Governança


Hi ha un desajust general entre el com ha anat funcionant el país, l’estructura que té
d’organitzar-se i de manar. És una estructura vertical, de dalt a baix. Les institucions
funcionen sota aquesta verticalitat, quan la societat està demanant una altra cosa. No s’ha
aconseguit tenir una estructura estable que pugui resistir aquest canvi social. Això és un dels
fets que determina un cert desajust entre les polítiques de tota mena, però sobretot en el
camp de la cultura, que com a model no ha estabilitzat ni consolidat pràcticament res. Les
polítiques culturals en aquest moment han deixat de ser motor de la cultura, s’han convertit
en un llast. Tot torna a la iniciativa molt més privada que és el que existia abans de la
Generalitat. L’Administració s’ha carregat de nòmines que a vegades no es poden pagar i
que demanen més diners a final d’any. La paraula cultura i tot el que significa, s’ha desgastat.



La gent de continguts ha desaparegut de l’administració. Els tècnics de gestió han escalat a
rangs de direccions generals, de manera que també s’ha rebuidat de contingut tot el que és
l’estructura cultural.



Contracte programa, confiança i normativa, un dels problemes centrals, també de
funcionament de l’administració. Els tècnics de cultura municipal es passen el dia al costat
del secretari i això acabarà amb les polítiques culturals. La gent del peu del canó es passa el
dia discutint. A l’hora de veritat tot està sota sospita. Un dels problemes és la idea de
confiança.



Greu problema de governança que veiem més accentuat que mai, i que comporta una
inestabilitat i una manca de visió a mitjà i llarg termini. Dins d’aquesta lògica d’autocrítica,
on primer podem incrementar l’exigència, a part de nosaltres, és a les administracions
públiques. Som un sector petit, però és important que siguem capaços de ser més exigents
també amb les administracions.
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Objectius i prioritats aportades
Models de política cultural


Les polítiques culturals, no la vida cultural -que és diferent, la vida cultural és molt més
àmplia i diversa-, hi ha desànim, estan encallades, compartimentades i desorientades. Això
és el què s’hauria d’intentar superar. El concepte britànic, que va més enllà de tot això és el
rendiment de comptes. S’ha de demanar rendiment de comptes, que aquí no es fa. Les
polítiques culturals estan compartimentades. Tot està compartimentat quan el món no és
així. S’ha d’aconseguir que això s’acabi. La pitjor és la desorientació, potser s’han de fer coses
que ajudin a mobilitzar.



S’ha estat molts anys parlant de que la política cultural ha de ser la centralitat. Potser s’han
de dissenyar des de la marginalitat, què es pot fer des de la cultura per la sanitat, què es pot
fer pel benestar social, per l’ecologisme, per la feminitat, etc. Potser així el sector serà més
creïble. I serà central amb el què ho ha de ser, i fer-ho bé, gestionar les biblioteques, etc. i
amb els altres temes assumir una posició de perifèria, explicitar-la i ajudar, perquè la cultura
pot ser la solució. Aquest relat de que és la centralitat ha fracassat.



Profund escepticisme amb tots els plans de lectura de totes les administracions públiques.
És inconcebible que a la televisió pública catalana no hi hagi un programa de llibres.



La cultura ha de respondre a unes necessitats. Algunes seran socials i d’altres seran culturals.
Si no hi ha lligam entre equipament i necessitats, tenim un problema perquè és una excusa
per fer altres coses. Fer que la política cultural sigui una altra política del nucli dur, serà molt
difícil. Potser podria ser una política que comença a pensar-se com a predistributiva. Abans
de la política redistributiva hi ha una predistributiva. Abans de l’educació de 3-16 anys, hi ha
l'educació 0-3, avui aquesta és predistributiva. La política de cultura podria anar en aquest
sentit, és una política singular que contribueix a un model de benestar, o a un model que en
el nucli dur tindrà educació i sanitat. La política cultural pot tenir un paper clau en aquest
sentit.



Si decidim redistribució per refocalitzar, hem de ser molt conscients que, a vegades, tenir
alguns equipaments grans, malgrat que això no sigui redistribuir, permet fer coses que coses
no poden ser molt micro. Però si nosaltres no deixem espai al micro perquè emergeixi, ni els
grans se n’aprofitaran i el conjunt del teixit s’afeblirà. Per tant, no podem fer, allò de dir
“tota la societat” o el discurs dels grans equipaments, però justament el què ens hem de
plantejar és on hem de posar els recursos i com fer les coses. Necessitem també aliances
amb alguns actors de la resta d’Espanya, mentre no siguem independents hem de trobar
socis a altres llocs d’Espanya, perquè una bona quantitat de normatives i de coses que o les
fem associats amb o no les aconseguirem.

Cultura i educació


Entre cultura i educació hi ha una divergència d’interessos amb les competències de
cadascun d’aquests àmbits. És a dir, cultura és una competència exclusiva i educació no. A
partir d’aquí comença a haver-hi problemes d’interessos divergents. És sempre un punt
conflictiu i s’ha de partir des d'aquest punt de vista, perquè si no mai es pot arribar a cap
acord concret.
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L’educació artística ha de ser present a l’escola fomentant tots aquests tàndems que s’estan
esdevenint a tot el país, que estan fent les escoles amb institucions, amb altres escoles, fora
de l’horari escolar. Educació artística a l’escola per la via dels tàndems, educació artística
més instrumental a les escoles especialment vulnerables des del punt de vista de la
composició sociològica del seu alumnat. En aquests casos cal una educació completament
instrumental, han de poder pintar, tocar, ballar, etc. i també increment de l’educació
artística instrumental en tot el sector de les escoles de música que no estan prou esteses a
tot el territori.



Detecció precoç de talents en els dos àmbits, en l’àmbit de les escoles vulnerables, i en
l’àmbit de tot el desplegament territorial de les altres escoles. Fer penetrar la idea als
equipaments i institucions que encara que tinguin una funció principal, no poden negligir la
resta de funcions culturals. Forçar els vincles tant territorials com sectorials sense els quals
aquest ecosistema no funcionarà. Deixar de banda la nostàlgia d’un parnàs que segurament
no ha existit mai i que si es treu de sobre, es podrà avançar més ràpidament.



El binomi entre educació i cultura és important, no només per als ensenyaments artístics,
sinó per una qüestió fonamental com és llegir, en el sentit d’aprendre a desxifrar bé un codi
que després pot servir per gaudir o ser consumidor de llibres. És important que la base passi
pels coneixements bàsics de lectura i és fonamental que treballin junts.



El concepte detecció i acompanyament del talent. És una característica que ningú ha
organitzat però que en aquest moment defineix la manera de fer cultura del nostre país. Hi
ha espais en els quals hi ha relacions entre institucions educatives i institucions productives
que generen aquesta capacitat per detectar i acompanyar al talent. S’ha de fer una agenda
concreta que pugui fixar que això sigui clar.

Pacte cultural de país


Un objectiu podria ser un pacte per actualitzar el marc normatiu, desfasat, amb una visió
sistèmica, definir un model organitzatiu bastant més professionalitzat. Definir una prioritat
de visió transversal de la cultura. El pacte no l’hauria de signar només el món cultural, hauria
de ser un pacte pel desenvolupament del país. Pacte per posar la cultura en el centre d’una
agenda de desenvolupament social del país. Uns mecanismes de gestió de les prioritats, de
cara a aprofitar la riquesa creativa d’un país potencial com el nostre. El darrer element
d’aquest pacte, seria que el centre i la perifèria no continuessin desmembrats com fins ara.
Som un país molt centralista i no hi ha hagut voluntat política per posar-ho sobre l’agenda.
Criteris clars amb els que s’haurien d’inspirar polítiques culturals.



En la mancança que identifiquem, potser hi ha la oportunitat. Tot el què elaborem hauria
d’anar acompanyat d’una visió en positiu, que en aquests moments, en el context que hi ha,
qui més pot aportar és aquest sector. Desigualtat d’accés a la cultura. Qui barreja millor
punts de vista són els equipaments, qui barreja millor classes socials és la cultura. Estem en
un moment de conflicte. En el defecte està la sortida. Hauríem de tenir el convenciment de
que som solució molt potent. Volem el pacte per el nivell d’aportació. Tenim tots muntanyes
d’experiències petites que demostren fets reals. Hauríem de tenir la capacitat de fer una
afirmació rotunda sobre el valor real de transformació social, de cohesió i de digestió del
conflicte en un territori.
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En l’àmbit local s’agrairia un Pacte Nacional on s’establissin una mena de directrius,
recomanacions i agendes de caràcter local que, tot i que hi són però en un àmbit més ampli,
des d’un àmbit català recomanessin. Fins i tot podrien anar a una política probablement més
de la vella escola, més antiga, més estructuralista. Una comarca ha de tenir el tipus
d’equipaments que estableix el PECCat, el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, i els ha
de tenir perquè s’ha considerat necessari, tal com es considera que hi ha d’haver un CAP.

Governança


És fonamental redefinir la governança, sobretot pensant en polítiques de continuïtat,
programes que tinguin una continuïtat, una estabilitat, una independència de la casuística
política, es pot fer un programa, però ningú vetllarà per aquest programa si estem amb unes
lògiques de govern. Això avui és més flagrant que mai. Hi ha experiències internacionals que
sens dubte han de servir. Això ens afavoria una visió a mig-llarg termini i que algú pugui
vetllar per la implementació de tot plegat.



Calen unes governances completament noves. Hi ha un camí que no és només fer polítiqus,
sinó que és decidir qui fa que. Potser els polítics no són qui ha de fer les policies. Per un
consens, potser acabaríem fent policies els que ara podem impulsar una certa tendència. Hi
ha unes governances noves, que vol dir molta més professionalitat, exigència, avaluació, etc.
i molta més democràcia. Els organismes tenen a les estructures governances que no
representen a la societat.

Cultura com a dret fonamental


Posicionar la cultura com a dret fonamental. Fins que no es situï la cultura certament com
un altre dels drets fonamentals bàsics, serà difícil ocupar un lloc de centralitat. Si s’agafa
aquest article que diu que tenim dret a participar de la vida cultural, és evident que
l’educació és una garantia per aquesta participació, perquè l’escola és el lloc per on passem
tots, per lluitar contra la desigualtat i on garantim aquesta creativitat necessària. Cultura,
un dret fonamental.



La cultura s’ha de reivindicar com una eina fonamental en la lluita contra la desigualtat.
Analitzant com es composen les platees dels diferents equipaments nacionals, en funció de
la renda disponible, la conclusió és que la platea dels equipaments nacionals es menys
desigual que la societat. Això és molt rellevant. D’aquesta lluita contra la desigualtat, els
primers afavorits, des del punt de vista del consum pur i dur, seria el propi sector cultural.
Societats menys desiguals tenen nivells de participació cultural més elevats.

Equipaments culturals


Recuperar la idea de la cessió de sobiranies, especialment dels grans equipaments. Aquesta
cessió de sobiranies, dirigida cap a una major coordinació, compartir recursos, compartir
intel·ligència, compartir visió. Això encara no hi és, a demanda o impuls propi dels mateixos
equipaments. Si realment hi ha aquest caldo de cultiu que es diu, podria ser un bon inici com
a acció concreta.

Prestigi social / legitimitat de la cultura


Un pas previ indispensable a l’hora de repensar unes polítiques culturals, és des de quina
idea de la política cultural / idea de canvi social es plantegen les polítiques culturals. Sense
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impregnar a tot el sector cultural de buscar una legitimitat real per la via d’intentar ser mirall
de la ciutat, no es va enlloc. Intentar fer penetrar aquesta idea de legitimitat sent mirall
social del país i, alhora intentat que el país també sigui reflex d’aquesta idea més certa o
més falsa de la crítica social des de l’àmbit de la cultura. Els agents culturals són crítics,
transformadors, innovadors, van contra tot, idea que tothom pot pensar que alguna vegada
sí, però que generalment no. Reprendre aquest estereotip que pot ser afortunat i intentar
retornar a la societat aquesta idea de transformació per la via de la cultura.



Altres àrees del govern tenen algunes xifres molt clares que són les que volen aconseguir.
La cultura no les té tan clares. Seria útil que un document fruit de la feina de molta gent de
tota mena, surti amb una idea que l’entorn polític fora de l’àmbit de la cultura pugui veure
com un puzle fàcil d’omplir. És una regla molt bàsica, però hi ha molts altres sectors que no
es pregunten qui són i cap a on van.



S’ha de plantejar el debat de si un espai cultural té la mateixa necessitat. És un error
equiparar el nivell de necessitat d’un equipament cultural respecte a un equipament sanitari
o una escola. Si partim de la idea d’acció cultural com a xoc contra la desigualtat, el sector
cultural hauria de lluitar més perquè hi hagués escoles que no edificis on passin coses on
gent puja a un escenari.



En l’àmbit de la sanitat estan tenint un debat interessant que és el de no pensar que la salut
és només la sanitat, sinó entendre que tots fem salut i no pensar que la salut és només
l’absència de malaltia. S’ha de redefinir què és la salut i canviar algunes coses del model
sanitari. En altres sectors de polítiques públiques, es fan bones preguntes, però no es
qüestionen la legitimitat de la necessitat d’aquella política. Tothom està d’acord al sector
educatiu que es necessiten polítiques clares. I es fan bones preguntes. Potser el sector
cultural s’equivoca amb les preguntes que es fa. Caldria fer millors preguntes, per trobar
millors respostes.

Policies vs. Politics


En lloc de plantejar policies hem de plantejar politics. Les policies en aquest moment són
molt difícils i, per tant, si volem fer un planteig des dels actors interessats a fer coses i, des
d’aquesta dinàmica, intentar canviar les coses. A vegades el carrer fa que canviïn les
institucions. I quan diem el carrer, volem dir decisions preses per part d’actors diferents que
van més o menys en una determinada direcció. Això fa que, d’alguna manera, sense que hi
hagi acords formals, a la pràctica la gent camini en una determinada direcció. En aquest
moment pensar que el Parlament de Catalunya té possibilitats de sortir de la situació actual
és molt difícil, no diem que no sigui una lluita que no calgui intentar, però des del cercle el
què s’ha de plantejar són politics. Potser s’haurien de fer una selecció dels temes en els quals
tenim capacitat d’incidència i d’aquells en què no tenim capacitat d’incidència. Per exemple:
discutir que pot ser o què pot ser i quin és el paper del CoNCA o el tema de la qüestió sobre
l’àmbit competencial i el finançament entre administracions locals i administracions
nacionals, això són policies.



Primer s’han d’atacar les politics i després es pot intentar influir en les policies. El què no cal
fer és frustrar-nos intentant aconseguir aquests canvis difícils (competències, finançament)
i en canvi el què cal plantejar és com podem canviar les prioritats a partir de què canvien les
prioritats del conjunt d’agents. Això pot fer que ajuntaments, alguns serveis de la
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Generalitat, equipaments de centralitat, etc. comencin a anar alineats, perquè el s. XXI va a
una velocitat tal que la paràlisi actual és nefasta.



Segurament toca posar d’acord als operadors per generar des d’una altra banda una visió
nova que acabi influint en les policies.



Politics concretes:
-

La coordinació d’equipaments, especialment amb el cap de llança dels
equipaments nacionals, obriria un camí amb moltes possibilitats.

-

Revisió de les policies, identificar als agents que poden aglutinar sense caure en
perspectives partidistes, per construir des de l’autogestió.

-

Recomanacions no només a l’administració local, sinó en un sentit obert, poden
ser útils a molta gent. Partir de què cada context és diferent i, per tant, no hi ha
fórmules, però si dir que en certs tipus de contextos, podria ser recomanable
anar cap a una direcció o una altra. Hi ha molta gent que li podria ser útil
disposar d’això.

Cultura i finançament


Cal més finançament, més eines i progressivitat. El finançament ha de ser progressiu, ha
d’haver-hi increment en termes absoluts i increment de les eines per aconseguir el què no
és el finançament típic de l’administració. Aquí els grans equipaments tenen la demostració
absoluta de què a més eines, multipliquen per cinc el finançament de l'administració.
Amb el tema del finançament ens podem estar equivocant. Hi ha afirmacions contundents i
reivindicatives sobre què s’ha de demanar, però no sé si en la situació actual són acurades.
Cal plantejar perquè es necessita gastar 65 € per habitant en cultura. És un estàndard, per
assegurar el funcionament del sistema, i produir grans exposicions al MNAC o no fer-les. Si
s’ha d’ensenyar això a un tercer, s’ha d’estar segurs de poder-ho acreditar. Si es compara
Catalunya amb les mitjanes europees de despesa, els números surten per sobre de la
mitjana europea de despesa cultural.

Hibridació entre públic i comunitari


Un tema és la qüestió híbrida entre els espais públics i els comunitaris, aquell espai que
potser no és ni estrictament públic institucional, ni és comunitari privat. Hi ha possibilitats
de fer coses conjuntament entre això que és de la institució pública i això que és potser
comunitari però que també es pensa com a públic, tot i que potser alguns ho troben difícil
perquè genera conflicte. Aquelles polítiques comunitàries són un tema que s’haurien de
posar una mica més al centre de l’agenda per veure com s’està fent, perquè hi ha
experiències molt interessants. Potser cal anar una mica més enllà i cal continuar pensant
què té de comú o què té de compartit això que és institucional públic i això que és comunitari
privat.

Relació centre i perifèria


Una mesura important per millorar la relació entre centre i perifèria seria reivindicar i posar
en marxa el què va ser la proposta d’acord nacional per la Cultura (any 2014), rellegir-lo,
actualitzar-lo i, perquè no, plantejar-lo. Hi ha mesures molt interessants.
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Impulsar un nou model de relació centre-perifèria en relació a la captació de talent,
creativitat, detecció i impuls de les bones pràctiques d’incubació, a les estratègies i projectes
clarament de cooperació i col·laboració en l’àmbit local i de capacitat de projecció
internacional. A Catalunya, més enllà del Sónar i moltes altres coses, hi ha iniciatives
fantàstiques que s’han col·locat al món.



Pensar en un organisme nou de concertació per a la promoció i la projecció cultural
internacional. Integrat per un consorci de qui té competències, que és el Govern de la
Generalitat però també amb les administracions locals i la participació d’entitats privades
no lucratives i els sectors empresarials. Crear una mena de plataforma per establir prioritats
en què el petit projecte comunitari, les start-ups d’economia creativa, el sector editorial o
aquell projecte que té a veure amb l’activitat no estrictament econòmica però sí de
projecció, poguessin trobar el què no hi ha, que són prioritats, governança i recursos. La
creació d’un consorci de cooperació i promoció en la projecció internacional, trencant el
model de què això ha de ser una competència del govern. Això pot existir, el govern pot
tenir els seus propis instruments, però per sumar i connectar centre i perifèria i millorar la
coordinació territorial, en relació a la captura de talent, la promoció d’iniciatives i crear un
instrument nou. Això és una cosa sense cost.

Marc legislatiu


Nova realitat del marc legislatiu: la realitat ha saltat pels aires i el marc legislatiu no es pot
ni aplicar. Cal un canvi de legislació amb totes les conseqüències que això té.



Sobre regulació, caldria afegir la del règim local, una regulació dels serveis mínims. Només
hi ha, com a servei mínim local, la carta municipal que té Barcelona. Només hi ha les
biblioteques. En la llista de coses que s’ha de millorar, cal millorar els estàndards i la llei de
règim local.

Agenda de polítiques culturals


Quan es vol aconseguir una cosa, s’ha de muntar una bona campanya i un bon pla per
aconseguir-ho. Ser capaços de tenir una agenda clara, petita i escalable, i alliberar unes
hores a una gent per tal de tirar endavant aquesta política o aquesta acció amb uns
objectius, uns terminis i passar comptes al grup impulsor. I veure si en, tres o sis mesos o un
any s’han aconseguit coses. Escalable vol dir combinant objectius ambiciosos a llarg termini
amb objectius més a curt termini que permeten tenir la sensació que es va avançant. Un
polític cultural, que té molta gent que truca a la porta demanant, sempre té una reacció
fonamentalment protectora: no hi ha diners, i hi ha poca capacitat estratègica, perquè té
pocs aliats que tinguin visió global i que no vagin a demanar per ells mateixos. Un exemple:
ahir va aparèixer el llibre blanc del videojoc a Espanya i la poca política cultural que s’ha fet
des de Catalunya pel que fa al videojoc, ha ajudat gràcies al fet que hi ha unes iniciatives
privades que van pel seu compte i que són molt agosarades, però també gràcies al fet que
hi havia una política, i per tant, atenció a no negar-ne la importància. Això ha fet que en
aquest moment el 50% de les empreses de videojocs espanyoles estan Catalunya i
aproximadament ⅔ de la facturació és a Catalunya. Aquesta és una política que ve de lluny,
era un dels cinc objectius estratègics que havíem d’aconseguir l’any 2011 i, per tant, gràcies
a molta gent s’ha aconseguit això.
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Definir una agenda acordada, escalable i un pla per intentar impulsar-la des de la societat
civil, que vol dir el conjunt d’actors que tenim interès més enllà del nostre interès personal
i que creiem de forma sistèmica amb la necessitat que el conjunt de sector pugui tenir. Ha
de ser una agenda de mínim comú denominador al costat d’una de màxim comú múltiple,
és a dir, que cadascú se senti lliure per defensar les seves agendes, perquè com més
diversitat, millor. Focalitzar en allò que és important. Fer una política escalable i saber que
hi ha coses per les quals ara no hi ha finestra d’oportunitat. No vol dir que s’han
d’abandonar. Vol dir que hen de ser a la rereguarda, que en el moment que hi hagi
l’oportunitat s’han de poder tirar endavant, però s’ha de saber quines són les forces, i el
sector té unes quantes forces en contra: la legitimitat social de la cultura en aquest moment
a Europa està caient. És molt més fàcil retallar en cultura, que en sanitat, que en educació o
en serveis socials. S’ha de ser molt conscients d’en quin entorn estem.

Com generar noves polítiques culturals


Cap a on anem o com generem noves polítiques culturals. De la recerca que fem, i de la
teoria i l’anàlisi de política pública, se’n pot extreure la conclusió que si es vol fer noves
polítiques, s’han de canviar tres coses:
La construcció del problema, és a dir, a què respon la política que es vol
desenvolupar. La discussió entre els problemes, pot obrir una finestra
d’oportunitat que canviï la política pública. Per tant, s’ha de redefinir quin és el
problema al qual vol donar resposta la política cultural. Són els problemes del
sector cultural, els problemes de la política cultural o són els problemes que
tenen a veure amb alguna de les coses que he intentat dir. Aquí hi ha el debat.
Redefinir o no com o quins són els problemes. Per redefinir es pot intentar
generar coneixement, indicadors, informació, etc. que permeti instal·lar un
tema diferent en l’agenda de les polítiques públiques per intentar canviar
aquelles polítiques. No avaluar només per complir amb el mandat, sinó per
conèixer millor i per prendre millors decisions. S’han de canviar les mirades
sobre els problemes.
-

Cal canviar també qui pren les decisions. Quins són els actors del subsistema de
la política cultural. Les polítiques han de ser molt dividides, molt segmentades,
per sistemes, per subsistemes. Si volem canviar les polítiques públiques, no pot
ser que continuïn prenent les decisions només els mateixos actors, perquè es
prendran les mateixes decisions. Si volem ampliar o modificar o canviar les
polítiques culturals, potser s’ha de deixar entrar o deixar sortir a alguns actors
perquè pugui haver-hi altres mirades que no tenim presents.

-

L’última és la necessitat de canviar els marcs institucionals. Les institucions
s’autoreprodueixen i tendeixen a l’incrementalisme. Hi són per generar
sostenibilitat i estabilitat. Potser hem de canviar alguns marcs institucionals.
Avui no tenim un marc normatiu institucional que permeti que aquells que
volen treballar conjuntament des de la institució amb els espais més
comunitaris que potser estan fora, puguin treballar conjuntament i que no
tinguin molts problemes institucionals o a nivell més normatiu. Contribuir a la
institucionalització d’espais públics comunitaris, contribuir que hi hagi
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institucions comunitàries que tinguin una base pública, també podria ser una
bona aposta. Explorar el marc normatiu per donar més oportunitat. Si no les
institucions no canviaran i continuaran exercint pressió sobre les polítiques que
es fan.
-

Intentar posar-se fora de les polítiques culturals per descobrir-les. La innovació
al sector hoteler no ve del mateix sector, sinó que ha vingut de fora. Els que
innoven són gent que no està al sector, ja que des de dins costa molt veure on
està el canvi. Obligar-nos a estar fora és una actitud per veure les coses d’una
manera diferent.

-

Canviar les prioritats. En aquest moment hi ha dos moviments molt
interessants: el moviment de les dones visuals en el camp del cine i el que
intenta trencar la bretxa generacional, que són dos moviments que estan dient
“canviem les prioritats”. No estan dient “canviem la política cultural”. Això
costa, semblava una cosa fàcil però costa. No s’està demanant a l’administració,
s’està generant, identificant unes maneres de fer que senzillament canvien les
prioritats.

Dades


Dins del procés de digitalització, hi ha el procés de datificació, és un procés que obre moltes
possibilitats a molts nivells. Un d’ells és el pas més enllà cap a la gestió analítica, avaluada,
amb eines, recursos, capacitació de recursos humans, sistema homologat i transversal per
fer diagnòstics que ajudarien a “passar pantalla”.



El procés d’avaluació ha de formar part abans, durant i després, no a posteriori a buscar
dades que encaixen amb un cert discurs -positivista o negativista- sinó amb una lògica
d’avaluació inserida en la pròpia avaluació. Això continua sent una mancança i en concret
amb totes les eines que la digitalització i la datificació posen a l’abast avui en dia. És a dir la
capacitat d’avaluar no és només de Netflix i Amazon, sinó que és a l’abast.



Es mitifiquen les possibilitats que tenim d’interpretar amb el big data o l’open access amb
grans volums de dades, però tenim a l’abast small data que és molt valuosa, i amb la qual es
poden prendre moltes decisions, no només a nivell micro, que més o menys alguns
equipaments ho estan fent, sinó sobretot a nivell macro. Si hi ha disposició a cedir sobirania
cap a un projecte coordinat i vinculat amb la possibilitat de compartir intel·ligència i
informació, es podria generar una base amb un model un punt més científic. Amb l’small
data, que hi ha a les nostres organitzacions, en un sistema comparat en 3-5 anys es podrien
tenir indicadors fiables.

Mesures no culturals que afecten la cultura


Disposar d’una organització territorial del segle XXI. No pot ser que hi hagi 947 municipis, 41
comarques i 4 diputacions. Amb quina eficiència es gestionen els recursos públics existents.
La distribució dels recursos en el territori i la voluntat o la capacitat real de canvi, són
indicadors claríssims.



Pla estratègic de desenvolupament social i econòmic del país, amb criteris d’equilibri i
criteris de sostenibilitat. No hi ha, sobre el mapa, accions coordinades de govern i de les
administracions públiques i del món privat en relació a quatre o cinc punts de
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desenvolupament econòmic que equilibrin el potencial que ja ofereix la concentració de PIB
que té Barcelona.



Actualització del marc normatiu en matèria de cultura



Les polítiques culturals en relació als problemes de la societat avui en dia. Com es posicionen
o com poden ajudar a resoldre problemes com sostenibilitat, globalització, diversitat,
equitat, innovació, transparència o confiança. Potser no són temes nuclears, però s’haurien
de renovar algunes coses en aquest sentit.
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