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Simposi virtual

El desenvolupament de públics 
culturals a partir de la COVID-19 

Legitimació social i reducció de les 
desigualtats d’accés i contribució a la cultura 

Dut a terme entre el 20 i el 21 d’octubre de 2020, el simposi sobre el desenvolupament 

de públics de la cultura impulsat per l’Ajuntament de Girona en el marc del Projecte 

d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) sobre les Indústries Culturals i 

Creatives de Girona i el seu entorn territorial es va haver d’adaptar a la situació 

generada per la Covid-19, tot replantejant l’enfoc de les reflexions que pretenia 

traslladar i reorientant els eixos de debat que calia posar sobre la taula, així com 

passant del format presencial a un de totalment virtual. 

El simposi ha comptat amb un total de vuit ponències, quatre de les quals en format 

d’entrevista, cadascuna de les quals conduïda per una persona experta en gestió i 

polítiques culturals i les altres quatre en format de presentació, per bé que totes vuit 

han incorporat posterior espai de debat obert a tots i totes les participants. D’altra 

banda, el simposi ha comptat amb la participació de 265 persones assistents el primer 

dia i de 206 el segon, principalment professionals del sector tan públic com privat de 

les comarques gironines, però també de la resta de Catalunya i Iberoamèrica. 
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Els objectius del simposi s’han basat en generar espais de debat entre operadors 

culturals i responsables de les polítiques culturals; tot partint de les aportacions 

d’especialistes sobre les tendències internacionals en el desenvolupament de públics, 

per a centrar les línies de discussió en una mirada estratègica a mig i llarg termini, en 

un moment en que la immediatesa pròpia de la situació canviant ens dificulta la 

projecció dels canvis estructurals que s’estan generant; així com situar Girona com a 

un dels epicentres de la reflexió entorn de la gestió de públics culturals. 

Entenent La cultura i la creació cultural com a base per al desenvolupament 

sostenible, tan econòmicament, com social i que, per tant, necessitem conèixer millor 

els nostres públics però també els no-públics, per aconseguir implicar una major part 

de la ciutadania en les pràctiques culturals, la hipòtesi de partida ha posat l’accent en 

les desigualtats en els drets culturals, que s’estan agreujant en el context actual. La 

cultura precisa d’una nova centralitat en les polítiques públiques, per contribuir a la 

legitimació social, però sobretot a la seva aportació social. 

L’impacte de la pandèmia en els operadors i les pràctiques culturals 

Lluís Bonet entrevistat per Lada Servitja 

Actualment podem dir que, en termes generals, la resposta a la crisi actual ha estat 

més encertada que la resposta de 2008, però clarament insuficient, especialment en 

l’àmbit cultural. El conjunt del sistema es troba en una crisi que perdura en el temps, 

de la qual el sector no s’ha recuperat (en termes d’ingressos) des del 2008, conjuntura 

que evoca els agents privats i del tercer sector a una elevada capacitat de readaptació: 

aquells que es limitin a esperar que la situació torni a la normalitat prèvia a la 

pandèmia per recuperar l’activitat tal com la desenvolupaven abans, és molt possible 

que perdin tota oportunitat de sortir-se’n. La cadena de valor està canviant en totes les 

seves baules, com poden ser els hàbits culturals.  

El canvi és enorme i evident en tots els àmbits de la societat: ja no imaginem assistir a 

un concert de la mateixa manera, ni consumir cinema igual, hem disposat de temps 

per dedicar a la lectura i explorar noves formes d’interactuar amb el patrimoni i altres 

agents culturals. Tot i això, les eines de connexió virtual i la xarxa social que tenim a 

l’àmbit digital estan accentuant la bretxa entre qui es pot mantenir connectat i qui no. 

Això vol dir que la crisi sanitària deixarà (i ja està deixant) pas a una crisi 

socioeducativa i de retruc, sociocultural. La ciutadania que ha tingut accés virtual a les 

expressions culturals hi ha trobat no només un espai d’oci i de gaudi, sinó també de 

desenvolupament personal i socialització, fins i tot un espai de somni, d’il·lusió, 

d’abstracció. Inversament, tota aquella població que no disposa dels recursos 

necessaris n’ha quedat severament exclosa, apartada del dret a l’educació, dels drets 

culturals, de la comunitat, entre molts d’altres. El problema és realment greu, ja que 

l’augment de la bretxa educativa i tecnològica és també cultural. 

En el període posterior al confinament, s’ha vist com el consum cultural virtual ha 

continuat sent més elevat que prèviament i també més transversal a nivell de franges 
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d’edat. Un exemple clar en són els productes creatius, com són els videojocs. Així 

mateix, hi ha hagut una conscienciació creixent del valor de la cultura per a les nostres 

vides, equivalent a l’esport, com hàbit o necessitat. 

En l’actualitat, per fer front a la situació social futura, la Unió Europea s’està plantejant 

dues línies de treball: el repte digital i el repte ambiental. Caldrà que els operadors 

culturals entenguin que cal vincular-se a aquestes estratègies de suport, al mateix 

temps que han de mantenir el paper de serveis essencials per a la ciutadania. La 

transformació de les cadenes de valor farà que els professionals que reinventin la seva 

activitat, les seves estratègies comunicatives, la seva presència en línia i els seus 

continguts pròpiament siguin els que disposin de més possibilitats de tirar endavant. 

Així mateix, serà imprescindible que això vagi complementat per una relativa capacitat 

estructural (que permeti resistir els sotracs que vindran en la incertesa), un valor 

intrínsec i singular dels continguts (que els diferenciï de la resta d’agents) i de la seva 

correlació amb la comunitat, així com vincles amb altres creadors i stakeholders tan de 

l’entorn com internacionals. 

Globalment, la capacitat d’organització sectorial haurà de cercar nous lideratges, 

professionals que tenen i pensen amb una mirada de sistema i que per tant poden 

aportar una visió de conjunt que doni resposta als reptes comuns dels subsectors 

culturals. Aquesta necessitat l’expressen clarament els i les artistes i professionals 

independents, són la baula més dèbil econòmicament però la més resilient del sistema 

cultural. Es fa manifest que no n’hi ha, no n’hi haurà, prou amb ajudes econòmiques 

per a que els creadors sobrevisquin: cal que les ajudes vagin orientades a la creació 

pròpiament. És imprescindible que l’administració entengui aquesta especificitat del 

sector cultural i que les polítiques de foment actuïn en conseqüència. 

Per contra, molts equipaments, especialment públics com són museus, arxius, teatres, 

biblioteques, han estat poc (o tímidament) oberts al món digital, cosa que ha fet que 

ara afrontin la situació en un cert fora de joc i amb una necessitat clara d’actualitzar les 

formes d’interactuar amb el públic i especialment la comunitat. En el cas dels museus 

concretament, tradicionalment els han mancat els recursos per a desenvolupar la 

proposta de valor, per a teixir ponts amb la comunitat, cal que els museus impulsin 

aquest paper de proximitat tot trencant les barreres mentals dels destinataris, però 

també les internes. 

Durant el període del confinament, l’oferta cultural va lluitar per mantenir-se en 

contacte amb la ciutadania, mitjançant la gratuïtat en la gran majoria d’ocasions. 

Caldrà no reforçar en excés la idea que la cultura és gratuïta, ja que és imprescindible 

que aquestes pràctiques no acabin sent contraproduents per a la cultura, restant-li 

valor: cal que l’accés gratuït sigui limitat al període d’excepcionalitat o vinculat a 

estratègies comunicatives, entre d’altres. 

D’altra banda, el confinament ha conduït a una revalorització del fet presencial, que es 

pot considerar alineat contra l’oligopoli del consum digital capitalitzat per unes poques 

empreses. La nova apreciació del contacte entre creadors i públics, la interacció i el 

factor humà guanyaran reconeixement envers la dinàmica prèvia, especialment en 

clau local. La creació de proximitat, però, no haurà de renunciar a seguir duent 

creadors internacionals, això sí, haurà de cercar un major impacte local des d’una 

concepció estratègica i de sostenibilitat de l’impacte de la mobilitat dels agents, com 
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dur a terme una trobada de programadors, tallers sociocreatius conduits per artistes, 

entre d’altres. De la mateixa manera, les polítiques locals hauran d’apostar per 

patrocinis de proximitat, que generin un major impacte local en clau de sostenibilitat 

socioeconòmica.  

Allò digital ens haurà de permetre connectar amb la presencialitat i viceversa: tot indica 

que el format híbrid serà la fórmula d’èxit, sempre entenent les característiques de 

cada context. Una de les principals incògnites que se’ns plantegen ara mateix és on ha 

de raure el límit o l’equilibri per a la hibridació entre els formats híbrids i presencial. Tot 

i que no hi ha una resposta única, cal entendre que els millors consumidors de certes 

formes presencials també ho seran, amb tota probabilitat, virtuals ja que l’interès 

d’aquests públics es troba en els continguts, no tan en la forma de comunicar-los 

concretament. 

L’impacte de la COVID-19 en el sector cultural: els nous consumidors 

digitals  

Elena Neira entrevistada per Ferran López 

Tot i que la cultura es troba en el moment de major volum de creació i de formes 

d’accés de tota la història, també es troba en el moment de major destrucció per 

motius de competitivitat econòmica. El principal canvi de paradigma s’origina el 2015, 

moment en que es generalitza l’economia de la subscripció. La primera gran 

transformació la va patir el sector musical, ja que l’adaptació de les empreses 

productores i del sector es van negar durant anys a acceptar que s’havien d’adaptar a 

aquest canvi. 

En relació a aquelles propostes que han estat estrictament presencials, com és el cas 

de les arts escèniques, han d’entendre que fins i tot en el seu cas l’àmbit digital els 

ofereix noves possibilitats, com pot ser un major accés per part de la població que viu 

lluny del teatre on actuen.  

Les companyies que han nascut i s’han dedicat des dels seus orígens a generar 

contingut per al consumidor digital, com pot ser Netflix o Amazon Prime, han 

sobrepassat a les tradicionals grans creadores de continguts (com HBO o Disney+) 

que s’han intentat adaptar al format digital però creant els continguts de la mateixa 

manera que ho han fet sempre, cosa que els ha fet topar amb dificultats per adaptar-se 

a les demandes del públic actual. De fet, el producte local (com pot ser Filmin), 

singular, que dialoga més amb l’audiència perquè la coneix, té major capacitat 

d’atracció que l’oferta d’aquestes grans empreses que tot just intenten adaptar-se a 

aquest nou ecosistema. 

Entenent aquest valor local, les grans plataformes ja estan duent a terme una 

estratègia de produir en clau local però sempre pensant en global, aprofitant per 

buscar ubicacions de producció més econòmica, com Espanya, però amb capacitat 
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atractiva internacional, històries, continguts, que puguin ser compresos per audiències 

d’altres cultures.  

L’anàlisi de les audiències que han aplicat aquestes grans empreses ha abandonat 

l’anàlisi dels paràmetres tradicionals com la segmentació per edat o gènere, per 

prioritzar l’engagement envers un producte, de manera que les recomanacions es 

basen en allò que l’espectador, individualment, acostuma a consumir, i no pas en 

relació a un perfil concret. Aquesta estratègia té una raó de ser: aquestes plataformes 

depenen del consum massiu de la seva oferta i per tan, necessiten generar addicció 

entre els consumidors. 

La gran diferència amb l’actualitat és que l’oferta sempre s’havia trobat limitada a un 

grup de canals de televisió, a una cartellera de cinema, mentre que ara mateix és 

aparentment il·limitada. De fet, la televisió com a tal està topant amb la incapacitat 

econòmica de competir en la generació de continguts, cosa a la qual no estan 

aconseguint fer front ni tan sols a través de la cerca de noves formes d’interacció. En 

relació als cinemes, l’exclusivitat de la qual havien gaudit fins ara corre perill de saltar 

pels aires com ha succeït amb l’estrena de Mulan a Disney+, degut a l’endarreriment 

de l’estrena als cinemes per culpa de l’estat d’alarma. Això fa que l’únic argument que 

quedi als cinemes comercials sigui l’experiència immersiva com a tal. 

Tornant a les plataformes de consum digital, l’economia de la subscripció ha generat 

una gran disrupció en les formes de consum. Tot i això, aquest tipus de negoci es basa 

en l’escalabilitat: els programadors de teatre, com molts d’altres, mai podran atendre 

un públic prou voluminós per a renunciar a la venda de l’entrada pròpiament. El marc 

en el qual sí que es pot donar resposta és en la fidelització, la qual sí que pot 

contemplar certes formes de subscripció. 

Aquesta aparent obertura de l’accessibilitat als continguts també contrau l’accés 

d’aquells col·lectius que no tenen accés a internet o a ítems per al consum. Això ens 

ofereix una perspectiva enverinada de l’accés i obliga a les polítiques d’accessibilitat a 

repensar-se i a haver-ho de fer massa ràpidament en el marc de la pandèmia, com per 

poder-hi donar resposta efectiva: l’administració ha estat incapaç de facilitar recursos a 

totes aquelles famílies que no en disposaven per a poder seguir l’activitat lectiva, per 

exemple. 

Cal, de forma global, una aposta per la protecció dels drets culturals de la ciutadania, 

però també dels operadors digitals més petits davant de la descomunal competitivitat 

que imprimeixen les grans plataformes. Com a consumidors individualment, caldrà que 

fem l’esforç de fer cerques actives i no conformar-nos a acceptar les propostes que 

ens ofereixen aquestes plataformes, basades en algoritmes: sortir de la caverna per 

tornar al teatre, tornar a la televisió convencional, tornar al cinema i exposar-nos a 

l’oferta, a haver d’escollir i a gaudir de les nostres eleccions. 
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La nova legitimitat de la cultura i la recuperació de la seva centralitat en la 

vida social i en l’acció de govern 

José Guirao entrevistat per Xavier Fina 

La cultura ha estat un dels suports principals durant el confinament, mitjançant el 

consum de cinema, sèries, música i videojocs, però tot i això, de forma global, encara 

no es percep com a quelcom fonamental. Malauradament el concepte de cultura 

vinculat a l’oci segueix conduint a l’etiqueta de prescindible. Així doncs, tot i aquest 

paper central, altres pràctiques van caure en picat durant aquest període, com va ser 

el cas de la venda de llibres. El sector, doncs, ha quedat en un punt molt delicat degut 

a la manca d’activitat econòmica al qual s’ha vist abocat. En aquesta situació, la 

percepció clara d’urgència sanitària no s’ha repetit en la urgència cultural, cosa que 

confirma la necessitat per part de l’administració d’entendre la hipersensibilitat del 

sector i la dependència dels públics que té. 

La cultura ha tingut tradicionalment un factor de renovació, una clara expressió de 

llibertat, d’aglutinació del pensament crític, de reivindicació, que ha incomodat la 

política. De fet, un percentatge molt gran de la ciutadania viu al marge dels espais de 

participació cultural institucional. Això és un fracàs absolut de l’administració, que, a 

més, és incapaç de reconèixer. Les polítiques culturals en molts casos han centrat 

esforços en la construcció d’equipaments, però no en la d’establir programacions 

estables de qualitat, les quals s’han concentrat a les zones cèntriques de les ciutats. 

Envers aquesta realitat, cal que l’administració entengui que ha de dur la cultura allà 

on hi ha la gent, no que la gent vagi a la cultura, la sensibilització i l’ampliació dels 

públics passa doncs per la programació estratègica en aquells espais necessaris. Tot i 

això, si els agents culturals fan un discurs antipolític, la part política els percebrà com a 

enemics, mentre que des de l’autonomia dels creadors culturals, cal entendre 

l’administració com un agent a tenir present i a implicar. 

Aquesta relació ambivalent es pot entendre del procés que ha patit Espanya de 

comprensió del paper de la gestió cultural, un perfil que les primeres dècades de la 

democràcia no existia i que es va anar construint sobre la marxa, de manera que amb 

molts errors i sense una definició clara, degut a la manca d’arrelament de les polítiques 

culturals, fruit de la recent trajectòria de les mateixes.   

Aquestes polítiques culturals han d’entendre el seu paper social, educatiu i comunitari, 

tot i les dificultats per a consolidar-se degut a la manca de projecció a llarg termini i els 

canvis que impliquen cada renovació en els càrrecs polítics. Que la política entengui 

les especificitats de la cultura implica fer-ho de forma constructiva i sotmetre-la a 

avaluació i anàlisi d’impacte, un pas que encara rarament es duu a terme. 

La legitimitat de la cultura se l’ha de guanyar la pròpia cultura: tan l’administració 

pública, com agents privats i del tercer sector, tot cercant major incidència de les seves 

iniciatives, una major acció pedagògica i de sensibilització i una major aproximació i 

interacció amb les comunitats. Tan uns com altres han d’acceptar que la cooperació és 

la fórmula d’assolir aquesta major incidència i de complementar les mancances de 
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l’altre, així com la cerca de suports, com pot ser el patrocini, en l’entorn proper, tot 

generant sinergies i un millor impacte socioeconòmic local. 

Altres factors per a la legitimació són les estratègies comunicatives, les quals han 

d’estar vinculades a un projecte realment sòlid, no només a nivell de continguts, sinó 

d’impactes que cerquem, i procurar no caure en l’endogàmia, una temptació recurrent, 

per tal de no limitar la capacitat de difusió al mateix públic ja sensibilitzat. 

La reducció del pressupost de cultura des de la crisi ha estat un problema molt gran: el 

2018 el govern espanyol disposava d’un pressupost de cultura un 58% inferior al del 

darrer pressupost del govern de José Luís Rodríguez Zapatero, fet clarament 

exemplificador de la regressió del sector, també des de la perspectiva institucional. 

Així mateix, de forma tradicional, Espanya ha destinat molts pocs recursos procedents 

de la Unió Europea a l’àmbit cultural, degut, entre d’altres, a les dificultats 

burocràtiques, però cal tenir present que són una font de finançament que cal tenir 

present realment, ja que ofereix oportunitats de cooperació amb agents d’altres països 

que, al mateix temps, permeten obrir noves perspectives i metodologies. 

La legitimació de la cultura passa doncs per articular les solucions conjuntes entre 

agents públics i privats, establir consensos i poder incidir fins i tot en les polítiques 

culturals pròpiament. Això requereix jerarquitzar els interlocutors, organitzar el sector 

sòlidament i establir prioritats en les reivindicacions. Finalment, els avenços 

significatius en matèria de polítiques culturals requereixen governs capaços de teixir 

acords amb la resta de partits, un exemple n’és el procés d’elaboració de l’estatut de 

l’artista, el qual ha estat possible gràcies a la creació d’una comissió de cultura amb 

representació transversal, factor imprescindible per a trobar els punts de confluència. 

Les desigualtats d’accés i contribució a la cultura: factors clau en el nou 

context i estratègies de reducció 

Lucina Jiménez entrevistada per Anthar López 

La pandèmia de la Covid-19 ens planteja una situació de canvis estructurals sense 

precedents en els darrers cent anys, a nivell planetari i, fins i tot, de civilització, ja que 

ens condueix a replantejar-nos la forma de relacionar-nos entre les persones i envers 

el medi. La cultura també fa front a uns canvis a llarg termini: encara que actualment 

s’està procurant fer front a les urgències més immediates, cal que ens preguntem quin 

paper juga la cultura en aquesta situació en que cal que ens repensem. 

Alguns exemples de caràcter diferenciat en són l’activitat de molts artesans, una 

expressió cultural que tenim massa poc present, que han passat a elaborar 

mascaretes de tela per fer front a la demanda sobtada per part de la societat. D’altres 

exemples són els rituals i els costumaris culturals vinculats a la mort, ja que en molts 

moments les restriccions per fer front a la pandèmia no han permès acomiadar 

degudament els nostres difunts; que una societat no pugui acomiadar les seves 

persones estimades genera una ferida emocional molt gran, vinculada a la concepció 
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cultural de la mort. Un altre fet completament estroncat ha estat el teatre com 

l’enteníem, una expressió artística altament emocional, que precisa la connexió entre 

actors i destinataris de forma directa. Cal tenir present que la situació de precarietat de 

les arts escèniques, en tot cas, ja era prèvia a la situació fruit de la Covid-19 i, això sí, 

s’ha vist seriosament agreujada. 

Ens trobem davant d’un desplaçament de les formes culturals que està trobant 

resposta en canals d’hibridació: moltes persones que no havien participat mai en 

museus els han descobert gràcies a la seva presència a xarxes i hi han accedit 

físicament per primera vegada un cop han reobert les portes. Aquest increment de 

l’activitat en l’àmbit digital durant el confinament s’ha traduït en un impuls de l’interès 

per certes propostes culturals per les quals part de la ciutadania no s’havia interessat 

abans, o bé ha incentivat que les redescobrissin. 

La desigualtat en l’accés, ja prèvia a la pandèmia, també desemboca en desigualtat en 

les possibilitats de participar en la creació i especialment d’apropiació de la cultura. 

Així doncs, per a algunes persones, la situació de confinament ha suposat, entre 

d’altres, la necessitat de dur a terme un procés d’aprenentatge i d’acceptació de la 

realitat digital per poder estar en contacte amb l’entorn, per poder treballar, per poder 

socialitzar-se, per poder veure la família; mentre que per a aquelles generacions que 

han nascut i crescut en l’entorn digital és una forma de comunicació on es troben 

perfectament còmodes, per bé que els usos que feien d’aquestes eines també s’han 

vist transformats. Fins i tot trobem situacions, com l’educació formal, en que els 

processos d’aprenentatge s’estan veient absolutament alterats i no pas de la forma 

més adient: l’alumnat, amb unes formes de comunicació digital pròpies de la seva 

generació, una generació nativa digital, està assistint a l’aprenentatge basat en les 

formes comunicatives del professorat, que no ho és. Fins i tot hi ha qui ha trobat en 

l’àmbit digital un ecosistema on es sent més còmode que en la presencialitat. 

Caldrà doncs que agents culturals i artístics segueixin explorant noves formes de 

comunicació i d’atraure la ciutadania a través de la hibridació de virtualitat i 

presencialitat, per tal d’adaptar-se a la multiplicitat de situacions que estan esdevenint 

una realitat permanent. D’altra banda, la sostenibilitat dels continguts, és a dir, oferir 

espais de creació i producció cultural en clau local, posant èmfasi en la diversitat i els 

drets culturals, és una via per a la contribució a fer front a les desigualtats. 

Per a l’àmbit de la gestió cultural, aquesta nova situació és tota una revolució, els 

gestors culturals tenen el repte i la responsabilitat de buscar respostes a la situació 

immediata però també a llarg termini, tenint present que els paradigmes previs han 

quedat obsolets, com el concepte de territorialitat, però tenint present, al mateix temps, 

que certs àmbits s’han revaloritzat, com és la proximitat, el sentir-nos a prop i totes 

aquelles facetes humanes que ens han de permetre fer front al trencadís del nostre 

món que ha suposat la pandèmia. La comunitat com a espai de relació i de 

reconeixement recíproc també hi jugarà un paper cabdal, possiblement és un dels 

ecosistemes culturals que estem veient com a més necessaris de defensar i promoure 

a partir de l’absència provocada pel confinament. 

Finalment, tornant a l’educació, l’acceptació del dret a l’educació artística segueix sent 

un debat desigual i sobretot un deure pendent per part de l’àmplia majoria de països 

per a l’avenç en aquestes polítiques. Cal que, de manera global, entenem que la 
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formació artística no és formar artistes, sinó que en primer lloc és construir persones, i 

que per tan forma part de l’educació d’infants i joves, però també al llarg de la vida, i 

especialment en un context com l’actual ens ajuda a gestionar millor allò inestable, ens 

brinda seguretat. 

Apostar per innovar en la creació 

Fernando Sánchez-Cabezudo 

La situació del confinament i postconfinament ha estat d’especial complexitat per als 

programadors i els agents culturals en general, però també ha estat un moment que ha 

conduït a potenciar l’escolta de la gent (dels públics), tot implicant-los en el disseny de 

les programacions, cercant respostes conjuntes a aquesta situació extraordinària. En 

aquest sentit, la presència i la capacitat de generar interacció en els canals digitals ha 

estat absolutament essencial. 

Aquesta estratègia digital, en el cas del Centro Dramático Nacional de Madrid, ja es 

trobava emmarcada en un treball previ mitjançant el qual s’estava desenvolupant un 

ampli ventall de propostes que cercaven una interacció directa entre creadors i 

destinataris. Anomenada #Laventanadeldramático, es va difondre com una finestra 

escènica que plantava cara a la situació del confinament. Algunes de les iniciatives 

que va impulsar van ser: 

• La cessió del compte de Twitter oficial del Dramático (@centrodramatico) a un

creador/a al llarg de tot un dia, el qual narrava una història en un fil, identificat

amb l’etiqueta #Historiasenhilo, mentre que la ciutadania podia participar tot

influint en la trama del relat.

• #LaventanadelCDN va prendre el format de vídeos breus, d’entre 10 i 15

minuts, en els quals les companyies i artistes narraven l’experiència del

confinament des d’una perspectiva personal, crítica i satírica.

• #Másquemilpalabras va promoure el treball conjunt entre un dramaturg o

dramaturga, el qual escrivia una peça narrativa, i un il·lustrador que l’adaptava

al format visual o viceversa, en què el dramaturg proposava el text partint de la

il·lustració prèvia.

• La cuina, com a espai d’ús elevadament freqüent durant el confinament, també

va trobar un format des del qual contribuir a la creació (#Desdemicocina), en

què creadors interpretaven algun fragment de Lorca en un vídeo, el qual podia

estar vinculat o no a la faceta gastronòmica.

• Finalment, #Elteatroporllegar es va plantejar com un espai de reflexió sobre

l’encaix i el paper social de les arts escèniques davant de la crisi present i la

conseqüent, com poden ser la seva contribució a l’educació, a l’activisme, les

comunitats, el feminisme, les tecnologies, així com el pensament i les corrents

artístiques. Una proposta amb la voluntat de fer més accessible el pensament

entorn de les arts dramàtiques i de convidar a la ciutadania a teixir ponts per a

la interpretació dels missatges que les motiven.
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Darrere d’aquestes iniciatives trobem un objectiu de resposta immediata a la situació: 

oferir possibilitats a creadors i artistes de seguir actius en un moment en que la majoria 

d’agents estaven parant la seva activitat en sec, així com seguir en contacte amb els 

públics, un contacte que en certa manera va aconseguir ser més intens que mai. 

Aquestes iniciatives que van néixer durant el confinament han demostrat que teníem 

les plataformes digitals mig oblidades, en el sentit que no s’estaven explotant totes les 

possibilitats que aquestes ens ofereixen. Així doncs, moltes de les accions 

anteriorment descrites han tingut continuïtat amb posterioritat al confinament, entenent 

que s’hi ofereixen continguts vinculats al teatre, encara que no teatrals pròpiament, en 

un web específic, entenent-lo com una plataforma diferenciada al servei de la població, 

sense substituir l‘oferta de teatre presencial. 

Aquesta programació digital també es complementa amb altres propostes com pot ser 

la Revista Dramática que, tot i que no és una acció equiparable a les anteriors, també 

ha estat una iniciativa nascuda en aquest moment, pensada, de manera similar a 

#Elteatroporllegar, a la reflexió entorn del teatre i les arts en general. 

El denominador comú de tots els casos anteriors, basats en el format digital, és 

contribuir a la voluntat del Centro d’atendre al públic a nivell nacional de l’estat 

espanyol, com correspon a un ens de titularitat estatal, funció que paradoxalment s’ha 

vist afavorida pel context de restriccions de la mobilitat. 

Aquests  projectes evidencien que la solució digital no ha de servir per traslladar la 

mateixa oferta de la presencialitat a la virtualitat, sinó obrir noves iniciatives i noves 

vies de creació, formes d’interactuar i interpel·lar la ciutadania, d’adaptar-nos a la 

demanda, d’avançar en la democratització de l’accés a la cultura. Així mateix, els 

formats digitals s’han de poder hibridar amb els presencials, com pot ser Storywalker, 

el qual condueix a l’usuari a través d’històries en àudio a través d’espais urbans, tot 

convidant a obrir noves mirades en relació a l’entorn. 

Apostar per innovar en la gestió 

Ferran López 

La situació de disrupció que estem vivint fa que la gestió i l’anàlisi de públics faci front 

a una dimensió desconeguda i canviant, per bé que marcada per l’entrada amb més 

força que mai de les eines digitals i una caiguda de la demanda del global del consum 

cultural de tot l’any 2020 en un 60%, especialment marcada pel tancament de tots els 

equipaments culturals del món durant uns dos mesos, cosa que no havia passat mai al 

llarg de tota la història, i que precisarà diversos anys per a la seva recuperació, 

s’estima, que d’entre dos i quatre anys. 

La primera conclusió fruit de la situació és que les respostes no poden ser estrictament 

conjunturals, ja que s’ha fet palès que el canvi és a llarg termini. Així doncs, el paper 

de la gestió cultural en aquest moment passa per la responsabilitat d’acompanyar 
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creadors i projectes creatius en la seva digitalització, no de forma reactiva, sinó 

projectiva i, per tant, ja no adaptant-se al format digital sinó explotant-lo com a una 

nova oportunitat. Tot i que és evident que el subsector de la gestió cultural hauria 

d’haver dut a terme aquesta funció amb anterioritat, el context l’està impulsant per la 

simple necessitat de supervivència del sector de la gestió des de la vessant 

professional. 

Tot i això, la gestió de per si no serà suficient per salvar el sector, no podrà canviar 

aquesta realitat, motiu pel qual hi ha certs grans programadors que han apostat per 

hivernar certs projectes que tenien, pel seu gran volum de cost, que implica un alt risc 

evident. Això sí, aquells projectes que aquest any hagin estat capaços d’adaptar-se a 

la situació, i per tant han demostrat una major resiliència, són els que tindran més 

possibilitats de sobreviure en el futur i de liderar les formes d’innovació en la creació i 

producció. 

Aquesta supervivència passa per la construcció de sinergies amb aquells agents que 

complementin les nostres limitacions, per impulsar la diversificació de la nostra activitat 

i per la comprensió de que la faceta digital ha passat a ser inevitable, en el sentit que 

la hibridació és el recurs clau per a obrir i explotar la interpel·lació dels públics, innovar 

en formats de les propostes i intensificar l’experiència dels participants: cal abandonar 

la concepció manifestament caduca de transaccionalitat en la relació entre 

programadors i públics. 

Tot i l’elevadíssima competència que suposa el món digital, per la inacabable 

presència d’oferta, un dels paradigmes que s’estan transformant és el sentit de les 

propostes únicament analògiques, com pot ser un simposi d’interès global: 

l’accessibilitat digital obra les portes d’esdeveniments presencials a tota aquella 

persona que no té la possibilitat de participar-hi físicament, incrementant-ne 

significativament la capacitat d’impacte a un cost molt reduït comparativament. 

En relació a aquest canvi de paradigma, és imprescindible seguir avançant en el 

coneixement dels públics, ja que les estratègies de continguts s’han d’adaptar a 

aquesta hibridació i cal que assumim que les hem de poder avaluar. De la mateixa 

manera, ens caldrà una planificació financera acurada i que pugui preveure, si és que 

és possible, els condicionants de la situació inestable amb la qual convivim. 

Amb tot, els agents culturals hem d’entendre que l’atomització del sector és un dels 

majors reptes que hem de superar no només per a tenir un major impacte sinó per a la 

pròpia supervivència, i l’àmbit digital és el principal (i inevitable) recurs per on passarà 

aquesta diversificació de les interrelacions. 
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La resposta públic-comunitària a les desigualtats culturals 

Nicolás Barbieri 

Si la problemàtica a la qual fem front des de les polítiques culturals, la gestió de 

públics i el foment de la participació és la desigualtat, l’única resposta possible és 

públic-comunitària. De fet, la mitjana de les organitzacions culturals, especialment 

aquelles públiques, atenen tot just a un 8% de la població, segons The Warwick 

Commission Report on the Future of Cultural Value, és a dir, agents que són de 

finançament públic pràcticament en la seva totalitat acaben treballant per a una 

població que és, de mitjana, el de major nivell socioeconòmic, de major nivell educatiu 

i de menys diversitat sociocultural del conjunt de la ciutadania. Això posa de manifest 

que les polítiques culturals, en general, són profundament regressives en matèria de 

drets culturals, ja que reprodueixen les desigualtats de la societat. 

Aquestes desigualtats a nivell nacional també es plasmen a nivell urbà, a les ciutats. A 

la ciutat de Barcelona, un estudi publicat per l’ICUB poc abans de l’inici de l’estat 

d’alarma remarcava la gran diferència en l’accés i assistència a la cultura entre els 

barris de Renda Familiar Disponible baixa, mitjana i alta, especialment en relació a 

aquelles activitats que tenen un major cost econòmic, com poden ser el cinema, el 

teatre, la dansa i concerts de música, però també en d’altres que poden no suposar 

una barrera econòmica pròpiament, com visitar museus o la lectura de llibres, és a dir, 

més enllà de la limitada capacitat econòmica de certes famílies, els hàbits culturals 

d’aquests col·lectius es traslladen a la participació en general. 

D’altra banda, la diferència en la participació en les pràctiques creatives culturals 

pròpiament no és tan accentuada, especialment en els casos de l’escriptura, la pintura 

i la dansa, mentre que sí que segueix sent clarament inferior en els casos en que es 

requereix disposar d’instruments d’elevat cost com pot ser la fotografia, l’audiovisual i 

la música. 

Sortint del consum cultural pròpiament, les activitats de cultura no legitimada 

(pràctiques quotidianes que són part dels nostres drets culturals, les quals no 

depenen, almenys de forma directa, de les institucions) presenten mitjanes molt 

diferents de les anteriors, evidenciant que la participació dels col·lectius amb menor 

RFD no és degut a manca d’interès sinó a la manca d’oportunitats. 

En contraposició a les dades de participació en la cultura formal anteriorment 

expressades, les famílies de RFD baixa són les que afirmaven que patirien molt més el 

tancament de les biblioteques i els centres cívics, cosa que posa de relleu que la 

cultura de proximitat és la més valorada i la més necessària per a la gent amb menys 

recursos econòmics. Així doncs, podem asseverar que la pandèmia afecta els drets 

culturals de tothom, però no afecta a tothom per igual, ja que accentua les 

desigualtats, entre d’altres degut a la bretxa digital.  

De la mateixa manera que la innovació educativa ha d’atendre les desigualtats i 

promoure l’equitat de forma urgent, el sector cultural s’hauria de plantejar també 

aquesta urgència com una prioritat. Tot i això, el debat s’està centrant en l’afectació al 



13 

sector cultural pròpiament, però no pas en el dret de les persones a participar en la 

vida cultural. 

Així doncs, és necessari que les polítiques culturals promoguin l’equitat en el foment 

de la participació cultural de la ciutadania en contextos de majors dificultats per a 

l’accés, ja que la promoció de l’accés de per si sol és insuficient. Aquesta cerca de 

l’equitat implica treballar des de la proximitat i el coneixement de la comunitat, duent a 

terme intervencions específiques per donar resposta a situacions àmpliament diverses. 

El fet que aquesta resposta sigui públic-comunitària posa l’accent en que no només és 

una responsabilitat institucional ni només de les infraestructures públiques. Així doncs, 

entenent que allò públic va més enllà d’allò institucional, hem d’incorporar des de la 

base a les comunitats. Només aquesta hibridació permetrà fer front a aquestes 

desigualtats de forma efectiva, entenent també que la societat no només necessita o 

demanda serveis o continguts, sinó un reconeixement de la seva activitat i, per tan, 

contribuir des de l’administració pública a l’enriquiment de l’acció cultural comunitària. 

Al mateix temps, el paper del sector públic ha de procurar tenir cura de detectar els 

conflictes que sorgeixin en aquest context, ja que les pràctiques culturals comunitàries 

tampoc són inclusives de per si. 

Els equipaments doncs, han de posar èmfasi en el paper públic i comú, que no pas en 

el paper institucional, per a construir aquestes connexions. Una proporció considerable 

de la població identifica les biblioteques i centres cívics com a aquests espais culturals 

de proximitat, de manera que podem entendre que la resta d’infraestructures encara 

tenen uns deures pendents molt majors en relació a la faceta d’acció comunitària. 

D’altra banda, espais públics com les places i parcs també són dels més valorats per 

la ciutadania, al mateix temps que són aquells dels quals l’administració té menys 

coneixement pel seu caràcter aliè als equipaments pròpiament.  

Quan parlem de polítiques culturals comunitàries, hem d’entendre que cal incorporar, 

tan en els anàlisis com en les estratègies, aquests espais com ubicacions on es 

desenvolupa la vida cultural de forma equiparable als principals equipaments de 

referència cultural de les comunitats. 

Promoure sinergies amb els centres educatius 

Gemma Carbó 

L’educació formal, com a espai comú de tota la societat en l’etapa de la infància i de la 

joventut, continua sent a dia d’avui el millor i principal espai de democratització de la 

participació cultural de la ciutadania. Tot i això, la correlació entre major despesa en 

cultura i major nivell d’estudis és pràcticament quatre vegades superior entre la 

població amb estudis universitaris que la població que només ha assolit el graduat 

d’educació primària. En altres paraules, actualment la meitat de la població espanyola 

es troba fora de la participació cultural. 
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La Carta Universal dels Drets Humans estableix uns mínims d’una vida digna, incloent 

com a essencials els drets culturals, els quals es resumeixen en el dret a la decisió, el 

dret a l’accés i el dret a la contribució, des de la identitat personal, el bagatge individual 

i comunitari i la societat en general. Si el dret a l’educació i el dret a la cultura són 

essencials al llarg de la vida, és obvi doncs, que les polítiques en els dos àmbits s’han 

de complementar i hibridar. De fet, el currículum educatiu ho entén i promou, 

incorporant una competència bàsica, la cultural i artística, que inclou l’alfabetització en 

els llenguatges artístics, l’apreciació i gaudi de les arts i les expressions culturals, així 

com la creació i l’ús de les arts per a expressar-nos, llenguatges que han estat negats 

en l’alfabetització de tants infants, joves i adults. Així mateix, el desenvolupament de 

les capacitats culturals es basa en mostrar respecte i una actitud oberta envers la 

diversitat, com a forma de comprendre les identitats culturals pròpies i dels altres, pas 

imprescindible per aprendre a conviure i a ser ciutadans del món. 

Tot i això, no totes les pràctiques artístiques i culturals són educatives de per si, sinó 

que cal valorar el seu impacte social i socioeducatiu en clau de les aportacions als 

drets culturals que efectuen: impuls de l’acceptació de la diversitat cultural, de la 

superació dels prejudicis, d’enfortiment de la resiliència i contribuir al restabliment de la 

confiança i el foment de la reconciliació. 

Per donar resposta a aquest propòsit cal promoure la connexió i col·laboració entre 

institucions educatives, organismes culturals i creadors culturals socialment 

compromesos, tot fomentant la seva participació en els contextos locals, en totes les 

etapes de l’educació al llarg de la vida, tan formal com no formal. 

Més concretament, a nivell de metodologies, cal que artistes i educadors comparteixin 

el procés de planificació, la implementació, la valoració i l’avaluació dels processos de 

creació artística-educativa; les estructures d’aprenentatge s’han de flexibilitzar per 

poder ser permeables a la creació i obrir-se a la incertesa, als imprevistos i a les 

potencialitats d’aquests que generen els processos creatius; aquests mateixos 

processos han de cercar, moderar i explotar la reflexió crítica, la resolució de 

problemes i, en certa manera, l’assumpció de riscos; han d’emprar o combinar 

l’educació artística amb l’educació a través de les arts, entenent-les com a factor que 

ens condueix a reptes i ens ofereix eines creatives per a aproximar-nos-hi. 

D’altra banda, aquest procés s’ha de complementar amb la producció o exhibició 

artística fruit del procés educatiu-artístic, com a reconeixement, posada en valor de la 

tasca dels destinataris, i s’ha de fer amb cooperació amb agents de proximitat, com 

poden ser equipaments culturals o festivals. Precisa, de forma indissociable, de 

formació continuada per a totes les parts, ja que rarament trobem espais de formació 

on realment es trobin agents culturals i educatius. Calen estratègies definides per 

avaluar i analitzar l’impacte i, finalment, el punt més essencial: garantir-ne 

l’accessibilitat. 

Amb tot, no existeix cap fórmula ni recepta concreta, ni un límit establert pels recursos 

econòmics, sinó que el primordial és l’actitud, la imaginació i la creativitat; escoltar i 

dialogar amb totes les parts, donant veu especialment a infants i joves; cal reforçar la 

xarxa a nivell tan de país com comunitari, entre agents i ciutadania; hem de deixar de 

basar-nos en les xifres d’usuaris o beneficiaris per donar protagonisme a l’activitat de 

l’experiència, tot posant èmfasi en quins canvis estem generant, quines capacitats 
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estem desenvolupant, si estem assolint la construcció d’aquesta consciència 

col·lectiva de diversitat. Cal entendre i explotar les potencialitats de la cultura com a 

factor que genera relats, des de la memòria, des de la ciència, des de la creativitat, 

llenguatges que ens parlen del passat, del present i del futur, relats que no són només 

escrits o orals, que ens parlen de valors, de perspectives diverses, de sostenibilitat, de 

les nostres herències, d’històries, de les identitats. 

La cultura disposa d’equipaments i espais públics que s’han de posar al servei de la 

ciutadania: l’accessibilitat no només és física i econòmica, també precisa una acollida. 

Les polítiques culturals públiques han de posar les persones al centre per atendre-les 

com a servei públic. 

Tenint present tot això, ens hauríem de marcar com a objectiu arribar al 2030 havent 

assolit una elevada presència de centres educatius que garanteixen la primera 

experiència cultural a la infància, comptant amb la participació d’agents culturals i 

desenvolupant la competència artística i cultural. El sector cultural haurà de disposar 

de recursos que li permetin posar-se a la disposició del sector educatiu, mentre que les 

administracions públiques i altres stakeholders del sector cultural hauran d’incentivar 

aquests espais de trobada i de formació conjunta que garanteixin l’avenç persistent en 

aquestes estratègies i la promoció de noves sinergies. 

Conclusions i síntesi 

Les condicions de la sostenibilitat del sector cultural no es poden basar en la 

resiliència dels professionals de la cultura, ja que l’adaptabilitat del sector es deu a una 

elevada motivació, que condueix a molts professionals a suportar condicions laborals i 

econòmiques poc favorables, sinó que seran la qualitat de les iniciatives, el fet de 

poder comptar amb finançaments estables que dignifiquin aquesta tasca professional, 

la construcció de sinergies i de xarxes de col·laboració, el lideratge sectorial i 

subsectorial i la generositat són les condicions que han de garantir realment la 

sostenibilitat de l’activitat professional. 

En l’àmbit digital, serà necessari no donar continuïtat al caràcter reactiu de les 

respostes conjunturals que s’han desplegat des del mes de març, sinó que caldrà 

emprendre una estratègia digital renovada, en els casos en que n’hi havia prèviament, 

o bé sense més dilacions en els casos d’agents que encara a hores d’ara no havien

teixit una planificació en aquest àmbit. En ambdós casos caldrà assumir-ho com a una 

situació de no retorn, on només val mirar endavant i construir les bases per als nous 

models que es desenvoluparan a partir d’ara, que passaran, de forma quasi segura, 

per les visions híbrides. 

En aquesta línia, cal comprendre i reconèixer que la pandèmia ha accelerat la 

renovació d’audiències, ja que el format digital ofereix una major accessibilitat 

territorial, però també requereix un menor compromís, cosa que per a certs col·lectius 

esdevé un espai de participació significativament més còmode que no pas quan hom 

ha de dedicar temps al desplaçament i a la presencialitat. De fet, el públic virtual també 
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és diferent, fins i tot el mateix públic pot cercar una experiència diferent entre la 

presencialitat i la virtualitat. 

La virtualitat fa que l’àgora s’ampliï, és indubtable, però, amb tot, la bretxa digital està 

accentuant les barreres preexistents d’accessibilitat a la cultura per motius 

socioeconòmics i socioculturals. Cal que ens preguntem si seguim buscant audiències 

o l’empoderament de la ciutadania.

En contraposició, els espais analògics, de creació i participació en tots els formats, 

tenen un paper de fòrum, de punt de trobada, debat, socialització que segueix tenint 

un valor inalienable, de la mateixa manera que les creacions comunitàries, que 

aporten un gran valor per l’accés a la creació cultural i de reconeixement de la 

ciutadania. Fins i tot, la recuperació d’aquesta vida cultural i de les pràctiques 

artístiques com a espais de benestar formen part de la recuperació de la salut de la 

societat. 

La situació en la qual ens trobem ha forçat un canvi trencador en moltes inèrcies que 

arrossegàvem des de fa temps. Això ens obre la possibilitat de reflexionar sobre com 

ens relacionàvem amb els públics, com ens comunicàvem, com creàvem continguts i 

comunitats culturals; evocant-nos a la necessitat de detectar nous segments de públic, 

ciutadania que ja eren a prop nostre, però que no estàvem interpel·lant, en molts 

casos, perquè consideràvem que no ens feia falta. Per tant, també ens obliga a buscar 

nous recursos i eines per a innovar en les formes relacionals, formats que es 

sobreposin a la situació, però també teixir noves sinergies en un moment en que les 

endogàmies ens fan més fràgils que mai: hem de construir nous escenaris que ens 

permetin crear comunitats culturals més implicades amb la participació i, de retruc, e 

gaudi de la cultura. 

Des de la gestió de públics, doncs, ens hem de fer dues preguntes ara mateix, què vol 

el públic i com ens hi hem de comunicar amb les eines de les quals disposem. Molts 

agents, incloent les administracions públiques no han explotat tan com podrien fins a 

l’actualitat, mentre que el context ens obliga a diversificar no només formats, sinó 

també els continguts, escoltant la gent des de la creació i la producció. 

Sens dubte la reinterpretació de la realitat que hem de dur a terme ens ha de dur a una 

comprensió de tota la seva complexitat. Innovar en la gestió, en aquest moment, 

implica obrir perspectives en les formes que pren la monetització de l’activitat i dels 

serveis culturals; incloent les oportunitats que ofereixen els formats digitals, pels quals 

passen, en molts casos, les possibilitats de sobreviure de creadors i programadors a la 

incertesa actual, així com obrint-se a nous segments de públic que fins ara es podien 

trobar fora del nostre abast per motius diversos. 

La cultura comunitària, per la seva banda, ha estat realment la més afectada per la 

pandèmia, ja que té un caràcter quasi estrictament presencial i, per tant, té unes grans 

limitacions per a traslladar-se a l’àmbit digital. En aquest sentit, l’administració ha 

obviat aquesta greu absència fins al moment, motiu pel qual hauria de ser una de les 

principals preocupacions de les polítiques de participació cultural a curt termini, 

fomentant-ne el repensament i l’impuls de propostes que es puguin dur a terme, fins i 

tot, en contextos familiars, tot adaptant-se a les limitacions canviants. Així mateix, la 

col·laboració amb altres àrees públiques com poden ser joventut, acció social o 
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educació hauran de guanyar pes en les estratègies públiques per fer front a la 

necessitat de treballar per promoure l’equitat. Fins i tot la reivindicació de la legitimitat 

de la cultura, un factor central del simposi, passa pel treball per l’equitat, tot duent 

l’accés i la participació cultural a la ciutadania de forma transversal.  

En els espais d’educació formal pròpiament, com a espais de democratització real i 

efectiva de l’accés i el foment de la participació cultural, és on les polítiques culturals 

troben un aliat imprescindible en l’ànim de cercar l’equitat. Aquesta tasca implica, però, 

un paper estratègic des dels centres educatius, els quals han de tenir la iniciativa 

d’incorporar els agents culturals de l’entorn en la seva activitat educativa: no podrem 

educar en la competència artística i cultural si no comptem amb aquest context que no 

només suposen els agents i equipaments culturals, sinó també el patrimoni, el 

paisatge, la natura, la comunitat, entre molts d’altres. Actualment hi ha una àmplia 

diversitat de projectes que estan impulsant connexions entre educació i cultura, però 

no disposem de cap mapa que ens permeti tenir una visió global del conjunt, cosa 

necessària per a un millor impuls d’aquestes polítiques i per a la construcció d’una 

estratègia real. Finalment, aquest coneixement de les iniciatives existents ha d’anar 

acompanyat de la construcció de punts de trobada que siguin realment híbrids, ja que 

en l’actualitat rarament trobem cap formació o espai d’intercanvi que tingui capacitat 

d’atracció dels professionals dels dos sectors. 

Els i les professionals del món de la cultura hem de ser conscients del privilegi que 

tenim des de la nostra posició, la qual ens permet conèixer el nostre entorn com no pot 

fer-ho ningú més, convertint-nos doncs en les persones més adequades per dur a 

terme la recerca aplicada a aquest entorn, dirigint i canalitzant les polítiques culturals 

que desenvolupem com a agents culturals. 

Ens hem de repensar per fer front, de manera conjunta, als reptes majúsculs que se’ns 

plantegen. Juntament amb els àmbits de la gestió, de la creació i amb aquells que ja 

cal que deixem d’anomenar públics per passar a parlar de ciutadania que vol exercir 

els seus drets culturals. 
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