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Charles Nattier Sous [2] ? Association internationale des études québécoises [3] (AIEQ)
Informe que dóna a conèixer l’evolució recent de les estratègies i pràctiques de diplomàcia pública cultural
desenvolupades a Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Regne Unit i als estats no sobirans de Catalunya, el
Quebec i la Federació Valònia-Brussel·les. L’estudi sobre Catalunya està elaborat per Andrew Davis, delegat del
govern de la Generalitat als Estats Units. Les anàlisis evidencien que cada vegada és més freqüent una
diplomàcia ‘tova’ que complementi o rellevi a la diplomàcia oficial governamental. L’objectiu de l’informe és
conèixer millor les polítiques i recursos per a la diplomàcia cultural implementades a país i estat no sobirà, detectarhi diferències i convergències, identificar-ne els principals reptes i extreure’n lliçons útils per al Quebec.
La primera part del document és una síntesi del col·loqui ‘La diplomatie publique et culturelle : nouvelles stratégies
pour de nouveaux défis’ organitzat sobre aquest tema per l’AIEQ i celebrat el maig del 2013. Charles Nattier
recull les aproximacions teòriques que es van fer de les nocions de diplomàcia pública i cultural per tal de tenir una
visió més clara i rigorosa d’aquests termes i distingir-los dels conceptes de marca o de propaganda. Fa un resum
dels casos abans esmentats i destaca que s’evidencia que cada vegada més els estats fan servir menys recursos
propis i, en canvi, opten per establir pactes i acords amb actors no públics per assolir objectius conjunts, tot i que
cada país en diferent grau i intensitat. La segona part del document la conformen el text complet de les ponències
presentades al col·loqui.
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