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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 en 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 
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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. 
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