


n el nostre pais la política ha associat les infraestructures 
culturals nacionals al desenvolupament un pais culte, modern, 
europeu. Grans equipaments culturals associats a les maximes 
necessitats de qualsevol país que es vulgui concertat a la comuni
tat de nacions educarles i cultes: la biblioteca nacional, un teatre 
nacional, l'opera, el museu nacional ... Maria Manent anotava 
en el seu dietari que, a cada inauguració d'una biblioteca de «la 
Caixa», deia «Catalunya viu»,1 bo i imaginant tot el pais empeltat 
d' infraestructures culturals. 

A dia d'avui, iniciat aquest mogut segle XXI, cal continuar 
imaginant el pais i la seva capital des del repte de participar com 
un més a Europa i, per tant, continuar parlant d'infraestructures 
culturals com es fa i fem ambles carreteres, les vies de tren o els 
ports i aeroports; necessitats per ser competitius, per existir i 
per deixar ser plenament la ciutadania. Tot connecta, tot mou, 
tot ajuda, tot és necessari ... Ningú no s'ha d'estranyar, dones, que 
encara parlero de pare d'equipaments culturals incomplet, de 
necessitats noves i de necessitats d'adequació. 

Un pais s'estructura territorialment i disposa de planificació en 
tots els seus ambits per tal d'anar cobrint les necessitats velles i 
noves de la població que no para de moure's, créixer i transformar
se. Ro fa en l'ambit de la mobilitat, de la salut, de l'educació ... i de 
la cultura també, malgrat que totjust comencem. En aquest sentit 
s'esta treballant en el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 
2009-2019 2 (PecCat, a partir d'ara). Cal recordar en aquest punt 
que el Pla territorial general de Catalunya va trigar 15 anys a 
aprovar-se, i que els plans territorials parcials s'estan enllestint tot 
justara Plans necessaris per tal també de superar-los. A Europa 
aquesta feinaja la ten en feta fa bastants més anys i per aixo tenen 
posicionaments clars en molts debats, en clau europea, que afecten 
la planificació del territori. De fet la Llei de política territorial de 
Catalunyaja preveia des de l'any 1983 desplegaments territorials 
que sistematicament els governs no acomplien. 

Una planificació que s'ha de fer sobre una geometría d'equipa
ments molt variable i incompleta, a partir d'una oferta en equi
paments culturals insuficient i ineficient, amb massa indefinició 
del rol de les administracions públiques i amb una absimcia de 
planificació estrategica. Així, i de manera resumida, el PecCat, da
vant aquest context complex, es plan teja els objectius següents: 

• Dotar Catalunya d'un conjunt d'infraestructures culturals 
basiques, que converteixin en fet el dret a la igualtat d'opor
tunitats en l'accés a la cultura. 
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Un país s'estructura territorialment i disposa de 
planificació en tots e ls seus ambits per tal d 'anar 
cobrint les necessitats vclles i nove de la població 
que no para de moure's, créixer i tran formar-se. 
llo fa en nunbit de la mobilitat, de la sa lut, de 
l'cducació ... i de la cultura també, malgrat que tot 
just comencem. 

• Aconsegulr una distribució territorial equilibrada, de forma 
que la distancia del despla~ament i la mobilitat associada no 
actui'n coma factors dissuasius i que contribueixi a l'equilibri 
territorial del país. 

• Contribuir a una modelització d'equipaments i a la definició 
d'estandards físics i de gestió. 

• Impulsar la creació d'una xarxa i un circuit que condueixin a 
la rendibilització social de les produccions culturals. 

• Desenvolupar nous instruments de coHaboració interadmi
nistrativa que millori )'eficiencia i la possibilitat d'avaluar la 
gestió cultural per resultats. 

Aquests objectius s'aconseguiran mitjan~ant instruments 
de diversa naturalesa; normativa (coma exemple, el Decret 
48/ 2009, de 24 de mar~, del sistema públic d'equipaments 
escenics i musicals de Catalunya), organitzatius, de planificació 
estrategica, amb finan~ament i amb coresponsabilit zació i 
codecisió amb el govern local. 

Una planificació territorial basada a garantir el dret a la cul
tura de totes les ciutadanes i ciutadans i així complir el mandat 
estatutari. Una planificació que s'elabora ambla participació 
activa de les administracions locals. 

En aquest PecCat es reconeixera un ambit territorial específic: 
Barcelona La capital amb tracte diferenciat de la resta del país 
pel que fa a la definició de la xarxa basica d'equipaments cul turals. 
Reconeixement d'una geografia distinta i específica, la capital del 
país. Una capital a la qual se li encomanen més responsabilitats pel 
que fa a l'atenció de la resta de ciutadans de Catalunya. 

Quan es desenvolupi la planificació a Barcelona el Pla haura 
d'abordar, creiem, la planificació efectiva de la totalitat del 
sistema públic d'equipaments. La totalitat vol dir des de l'ambit 
nacional fins al local, passant pel regional, encara en incipient 
construcció a Catalunya. El PecCatja dibuixa els diferents 
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El treball des de la governan\·a, des de la 
co nccrtació, no permetra ni un país només de 
ciutats, ni un país sensc c iulals; sí que pcrmct 
lrcballar per construir cspais d'idcntitat, 
gcografics del coneixcmcnt, cspa is de cultura ... 
Europa. 'Ienim les cines pcr disposar d'un país 
cu ltural i supera r la urban itzaci6 cultura l. 

nivells, pero, més enlla del que preveu la legislació sectorial 
de biblioteques, arxius i museus, no normativitza la resta sinó 
que n'apunta la necessitat i l'oportunitat. L'ambit regional del 
nostre sistema públic d'equipaments dibuixat en el PecCat 
acabara de desenvolupar-se, des del punt de vista de !'arquitec
tura del sistema, també arran del Pla específic de Barcelona, on 
per exemple, caldra superar el funcionament sistemic ineficient 
deis anomenats equipaments nacionals per tal que benefici'in el 
conjunt del sector. 

I quan ens posem a treballar en aquest ambit específic terri
torial, la capital, ens trobarem reptes: com preveu l'Ajuntament 
de Barcelona prestar el servei basic de difusió artística en arts 
esceniques? Com preveu articular el seu teatre municipal? Com 
articula i connecta els equipaments culturals de barrí? Treba
llara territorialment per concebre equipaments compactats 
en materia de memoria, lectura i accés universal a la cultura? 
Els equipaments territorials de la ciutat s'articularan en el 
marc del sistema cultural? Malta feina que serem capa~os de 
fer per resoldre i augmentar els instruments deis ciutadans de 
Barcelona. L'experiencia de la planificació estrategica cultural 
de la ciutat deben segur que sera útil a aquest nou pas per una 
Barcelona capital de Catalunya, i de la cultura catalana. 

En el camp de les biblioteques, a tall d'exemple, hi ha com a 
mínim 3 reptes; acabar el modelic Pla de biblioteques locals; 
exercir de capital del país respecte de les necessitats de la Bibli
oteca Nacional de Catalunya sense limitar els seus espais com 
fins ara i deixant que acompleixi la seva missió tot ajudant-la a 
construir-se en una illa cultural; i tercer, i no menys important, 
contribuir des de la xarxa propia al paper de les biblioteques 
coma centres culturals d' informació i ajudar a crear el nou 
model perla nova societat; superar el quiosc tradicional i ajudar 
a construir el quiosc digital tot afrontant els reptes necessaris 
deis copagaments per serveis públics no basics. 
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Sera important esprémer les potencialitats del Pla a Barcelona 
a !'hora de preveure aflorar la creativitat local, la singularitat, i 
sobretot fer-ho en el marc del treball del Plaque és clarament un 
marc de governanc;a, de participació, de govern quant a regulacions 
universals i d' interes general, de transparencia, de responsabilitat, 
de decisions orientades al consens, d'igualtat i inclusivitat, eficacia 
i eficiencia i de les avaluacions i auditories corresponents. Aquesta 
governanc;a impregna tot el procés seguit en l'elaboració del 
PecCat, la metodología i la voluntat política del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
Així, el treball del Pla sera un document de mínims que permetra 
dinamiques locals que culmínaran amb els plans locals. 

El PecCat en el seu desenvolupament territorial específic de 
Barcelona permetra fer un treball fins ara inexistent, almenys 
administrativament,jurídicament i institucionalment. Perme
tra encaixar, i tal vegada concertar, les poli tiques del país i la 
capital. En materia de grans infraestructures s'han fet acords 
tactics entre les institucions. Acords que massa vegades obelen 
a dinamiques de asimetries d'interessos de les logiques naci
onal ijo local. Dinarniques ara d' incipient canvi ambles noves 
infraestructures nacionals i globals de Barcelona: el Centre 
Cultural del Disseny, el Museu Nacional d'Historia Natural, i 
el nou Museu d'Historia de Catalunya, i sense menystenir els 
plans ja elaborats per l'Ajuntament de la capital. 

El mateix Pla de Barcelona creara el marc institucional per 
parlar de tot amb l'objectiu de la concertació com hem comen
c;at afer amb la resta d'agents locals en el marc de la Comissió 
Mixta de Coordinació amb els Ens Locals3 i el Pla esmentat i en 
marxa n'és un primer exemple. Un pla des de la governanc;a, un 
metode de governar per sobre les tactiques partidist es també 
presents, massa, en l'ambit cultural. 

El mateix Pla permetra a la ciutat disposar del Govern de la 
nació. Hi haura accents verbals; concertar, modelar, pactar, cre
ar, parlar, compartir, discutir ... sense prejudicis, sense manies i 
pensant el paper deis equipaments cult urals en la construcció 
de la Barcelona capital de Catalunya. 

Aquest treball de bastiment del país, de desenvolupament 
territorial, estrategic, esperem que ajudi a superar el binomi, 
fals, territori versus capital. Barcelona és tan territori com la 
Garriga; coma capital és única, singular, específica, pero tot el 
país és territori, també la capital. 

El treball des de la governanc;a, des de la concertació no 
permetra ni un país només de ciutats, ni un país sense ciutats; 
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sí que permet treballar per construir espais d'identitat, geo
grafies del coneixement, espais de cultura ... Europa. Tenim les 
eines per disposar d'un país cultural i superar la urbanització 
cultural. Disposem deis instruments per entendre el país com 
un tot pie de parts, d )eixamples amb Pedreres, i així no haver-nos 
de conformar en urbanitzacions culturals no connectades, de 
nous rics i que no pensin en el conjunt del territori en termes de 
sostenibilitat, governan<;a i sentiment de país. 

De la planlflcacló a l'acció 
La cultura es desenvolupa de manera espontimia, lliure i sense 
fronteres ciares en res ni amb practicament res. La cultura es 
construeix dia a dia, s'inventa a cada idea, i és un moviment de 
l'esperit que constantment intentem racionalitzar i disseminar. 
Els vuitanta van significar un moviment de poli tiques pera la 
democratització de la cultura; tot un desplegament de formes 
d'educar en la cultura i educar des de la cultura. Els equipa
ments culturals ten en distintes tipologies, pero si ens atrevim 
a resumir diríem que són de tipus conservadors i recuperadors 
del passat -equipaments de la memoria-; d'educadors en 
el present i, els menys, excitadors de futur.4 És facil, dones, 
entendre la política cultural en el marc d'una política educativa, 
coma desplegament d'aquesta. De fet la majoria d'equipaments 
nacionals o locals disposen d'estrategies i serveis per educar, 
propasen activitats educatives per a nenes i nens, pera famílies 
i per a adults. L'educació es considera una línia de treball que 
pertany al «Cordel negoci». La cultura educa de moltes mane
res, no només proposant activitats «educatives» sinó des de les 
seves formes, formes artístiques, formes de mediació. Sempre 
procurara un intercanvi, que passi alguna cosa «nova».5 

Pera les estrategies educatives i culturals els equipaments 
són espais funcionals compartits, repartits. Hi ha un lideratge 
cultural, des de la política cultural, pero són grans instruments 
d'una política educativa. 

Aquest enfocament des de l'excel-lencia de les grans infra
estructures no ha amagat un desig permanent de fer el mateix 
de les infraestructures de proximitat, malgrat no disposar 
dels recursos tangibles -pressupostos- o intangibles -cre
adors, patrimoni, col-leccions ... I a partir de molts fracassos, 
cansaments i debats estem tornant a posar en el centre de 
les polítiques de proximitat l'educació, o allo que des de les 
polítiques culturals avan<;ades se centra en el foment de la 
participació en tesa no com a consum actiu o passiu sinó coma 



80 Cult ura, julio! de 2009 

practica cultural; cantar, pintar, escriure ... les practiques de la 
cultura, els practicants. No amb un objectiu immediat d'assolir 
exceHtmcies sinó amb un objectiu compartit de formar ciuta
dania, d'educar en la cultura; quan so m petits en diem educació 
i quan so m un xic més grans en diem cultura i permeteu-me la 
simplificació. Em refereixo a recuperar les magnifiques experi
encies del món no professional que ara, en projectes incipients 
i des del punt de vista de les infraestructures i funcions, alguns 
en diuen centres de les arts; i e m refereixo, més concretament, 
a les experiEmcies de l'Hospitalet,6 de Viladecans, encara en 
construcció, deis Amics de la Unió de Granolle rs, la Fescat, o el 
Taller de Músics per tornar a Barcelona. 7 Educar per ser grans, i 
ser grans en i amb cultura. Infraestructures clarament de proxi
mitat, clarament de competencia municipal seguint el principi 
de subsidiarietat. I a Barcelona? Sense poder fer una anhlisi en 
profundita t podríem afirmar que des de la cultura hi ha hagut 
massa estrategia, poca contimiitat i massa preocupació - i no 
únicament per culpa de la casa gran- per l'exceHencia, la foto
grafia, la noticia de la Barcelona guapa. En músiques populars, 
tradicionals i modernes hi ha hagut intents no continuats i, per 
tant, esguerrats; en música tradicional hi ha encar a una deixa
desa propia de l'acomplexament que el socialisme no s'adiu amb 
les expressions populars del país (el que sigui); en l'anomenada 
música culta s'ha deixat la formació a les mans únicament de les 
estrategies formatives; i en arts visuals no hi hagut cap pla actiu 
pera la practica més enlla de tapar forats al sector professional 
davant l' isolament institucionalja que la Generalitat va tardar a 
donar su port. 

Aquest ambit de la cultura en l'educació i l'educació en la 
cultura ha sobreviscut coma debat pero no ha reeixit coma 
practica de model. Així s'explica, en part, el fracas deis centres 
cívics o culturals de barrí o districte. Fracas de model. Aquest 
fracas caldria que no contarninés, que no s'empeltés en nous 
projectes com els de les fabriques de creació. I aquí cal ressaltar 
l'efecte no model de la capital envers la resta d'algunes polí
tiques culturals locals. Aquestes s'apunten massa rapid a les 
idees innovadores de Barcelona sense planificar-se, en un (d) 
efecte de jocs de mirall. Ni els centres cívics en el se u di a, ni les 
fabriques de creació ara són novetats.8 AEuropaja hi han passat 
i cal que les adaptacions siguin prou fortes per tal de no anar 
endavant i endarrere com hem fet massa vegades tots plegats 
amb els centres cívics. Les funcions educatives associades i 
base de la cultura són massa importants per tal de no reeixir en 
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el desenvolupament d'equipaments culturals -els digui com 
els digui cadascú. Són més necessaries que mai estrategies més 
denses territorialment, de més dimensió en termes de mercat. 
Apunto la necessitat de disposar de projectes metropolitans, 
regionals. Barcelona pot liderar, i ho ha de fer, sense prepoten
cies injustament atribuirles mol tes vegades. Barcelona és la 
capital de la cultura catalana, així dones que impulsi la xarxa 
de fabriques de les capitals de la cultura catalana i connecti 
!'Hospitalet, Valencia, Palma, Perpinya i la geografia de l'ambit 
economic de l'Euroregió si cal. Els artistes no només necessiten 
espais físics. 

Fins ara he volgut assenyalar per una banda, la necessitat 
de la planificació en materia d'infraestructures culturals com 
passa en qualsevol disciplina seriosa i necessaria per bastir un 
país. He assenyalat l'oportunitat que brindara el treball del Pla 
en el seu ambit específic de Barcelona. Una planificació territo
rial que permet diagnosticar deficits, duplicitats, ineficiencies. 
I per l'altra banda, la necessaria construcció de les polítiques 
culturals de proximitat coma extensions i ampliacions de les 
polítiques formatives. La necessitat de liderar unes polítiques 
culturals al servei de la gentiles arts. L'oportunitat de fer 
ciutadanes i ciutadans actius, sensibles, lliures com qualsevol 
creador. La necessitat de la capital de ser-ho i liderar-ho. 

El treball i els dies 
Assenyalarem, per anar acabant, i breument, un seguit de temes 
que afecten el cordeles infraestructures culturals. 

1 Autopista Twlter: Les infraestructures culturals, en alguns 
camps, només necessiten connexió a Internet, i a l'energia 
electrica és ciar. No es pot viure sense la incorporació a 
l'ADN del paradigma digital. Res es pot concebre, ni produir, 
ni pensar, ni desitjar m'atreviria a dir, sense pensar en clau 
digital. Cap equipament no pot no abordar comes comunica, 
com distribueix els seus continguts, com amplia mercat, com 
construeix comunitat sense tenir present la xarxa. Twiter, 
Flickr, Facebook i al tres aplicacions digitals com Spotify i un 
llarg etcetera. No només canals de distribució, sinó vies, auto
vies, autopistes de .comunicació. Cap cultura, especialment 
sense Estat, pot esperar que algú l'expliqui. Cap projecte 
cultural existira si espera que algú l'expliqui. L'equipament 
cultural en tota la seva expressió és el mitja de comunicació 
i cal actuar! I aixo voldra dir interactuar amb els creadors 
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intensament pel que fa als drets, als seus drets. 1 aixo vol 
dir desenvolupar arees clarament comercials, i pactes amb 
empreses privades per desenvolupar les estrategies comerci
als en l'entorn digital. 

2 Relnventar equlpaments, torna-la a tocar ... La reinvenció 
dels centres culturals -o cívics- no es pot evitar tot creant 
noves marques, com les fabriques de creació. Són equipa
ments distints o no, en tot cas necessaris tots dos en les funci
ons basiques atribu'ides; dotar d'espais la creació artística, 
dotar d'espais la formació en cultura de la gent i fomentar la 
practica cultural activa. 

3 Hey hey ... mine mine: La música en viu necessita sobretot 
espais, no només infraestructures físiques fixes. Necessita 
projectes empresarials. Necessita empreses que es dimensi
onin. 1 és per tant el debat de que fa cadascú, i en aquest cas 
els municipis poden fer molt sense dependre de ningú més; 
poden disposar de les condicions de la música en vi u; a !'exte
rior i a !' interior. Aixo sí, han de prioritzar, han de construir 
pactes. Les músiques moderna, tradicional, popular cal que 
no necessitin la subvenció pública i explorin tates les formes 
de nous finan~aments de la cultura. Cal ajudar afer que 
s'inscriguin en les dinamiques de merca t. De fet, i com diria 
un vell conegut, la contractació pública ha produ'it monstres 
tan grans com els concerts finan~ats amb pressupost públic 
que ofereixen gratu'itament concerts dels Triunfitos, o dels 
Melendis, o dels ... pur mercat subvencionat!!! lmagineu si hi 
ha possibilitats de fer i desfer. Els espais públics, les infraes
tructures públiques possibiliten l'activitat economica, pero 
no la fan. Caldra aprendre d'altres sectors. No tot s'arranjara 
ambla visió autocomplaent del sector cultural tot esperant 
subvencions públiques. 

4 VIne al mercat, reina: L'accessibilitat als equipaments 
culturals i als seus serveis no s'ha de confondre amb 
polítiques de gratu'itat en els serveis culturals que van 
en contra de la valoració del servei cultural, en contra de 
reconeixer el valor cultural i comercial de la feina dels 
creadors. Cal combinar la garantía necessaria d'acces
sibilitat de la ciutadania menys formada i amb rendes 
baixes amb el preu adequat i la comercialització dels béns 
i serveis culturals. En la formació rauen les polítiques de 
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gratu'itat i lafunció d'equitat redistributiva com a servei 
basic ... , no en les de distribució a menys que s'emmarquin 
en estrategies reals de merca t. L'oportunitat de consolidar 
béns i serveis culturals amb logiques de mercat és necessa
ria per continuar creixent coma sector propi i revertir en 
els serveis basics culturals. No ens ha de fer por entendre 
tot el museu comuna botiga; botiga de la memoria on hi 
ha aparadors on tata la gent mira i apren, pero a dins hi 
ha l'espai de l' intercanvi comercial per poder continuar 
tenint magatzems, espais de reserva, aparadors de qualitat, 
etc. Les fabriques culturals cal fer-Ies anar coma fabriques 
de continguts amb vocació real de producció. 

El centre cultural de la informació, conegut per biblio
teca, no ha d'estar al marge d'aquest debat i ha de definir 
quin és el seu aparador, quins són els serveis basics, com 
s'han d'introduir en la qualitat dels serveis sistemes de 
copagaments. Cal aprendre d'Internet, sense por. 

S Te'n recordes abans: La necessitat d'afrontar seriosa
ment el debat de les competencies. Ja ho hem dit referint
nos al Pla d'equiparnents culturals, pero hi insisteixo: cal 
crear els espais institucionals del debat, ja n'hem creat, 
i cal abordar el tema per construir un pais de debo. La 
concurrencia competencial en el foment de la cultura no 
s'esta demostrant ni eficient ni efica~; el monopoli públic 
en alguns terrenys no deixa madurar possibles sectors 
empresarials. Estan passant coses que no són gens anecdo
tiques, com la creació del Consell Nacional de la Cultura i 
les Arts, i per tant, cal parlar de que fas tui que faigjo. No 
tots hem de fer-ho tot. 

Treballem, pensem, perno confondre les urbanitzacions cul
turals -alllades, conservadores, autocomplaents, artificials ... -
amb la nostra comunitat cultural i nacional. Les actuacions fins 
ara no han inclos el disseny d'una planificació territorial que 
permetés diagnosticar deficits, duplicitats o ineficiencies en la 
matriu territori-sector, pera la majaría de sectors culturals, una 
deficiencia que seria impensable en arnbits com l'educació, la 
salut o l'atenció social. És hora, dones, que sortim de la urbanit
zació i ens pose m afer pais. * 




