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Capítol20

Nous reptes per a les polítiques
culturals a Catalunya

NOUS REPTES
PER A LES POLíTIQUES

CULTURALS A CATALUNYA
Uuís Bonet Agustí

Departament d'Economia Política,
Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari

(Universrtat de Barcelona)

Les polítiques culturals a la Catalunya de les darre-
ries del segle xx- estan influides per tres grans fac-
tors: l'heréncia negativa del franquisme; la idea-
lització de les tasques desenvolupades per la
Mancomunitat i la Generalitat republicana, i els
processos de globalització economica i d'integració
europea. A partir d'aquesta constatació, el capitol
repassa les polítiques culturals catalanes en les
dues darreres décades i apunta les qüestions bási-
ques que ha d'afrontar el país per assolir amb éxit
el gran repte dels propers anys: disposar d'una
indústria cultural propia dinámica i competitiva
internacionalment.
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Prospectiva en comunicació.
Grans tendencies
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1. Introducció: herencia i condicionaments
de les polítiques culturals a Catalunya

1.1. Una herencia histórica pesant

Les polítiques culturals han recorregut a Catalunya un Ilarg camí en els
darrers vint-I-cinc anys. En primer Iloc, ha calgut superar el conjunt de
rernores deixades pel franquisme: un estat centralista, intervencionista i
autontari: uns agents i entitats culturals molt dmarnics pero empobrits i
abocats a l'oposició política al reqirn: una Ilengua i una cultura de peatge
perseguides i marginades pel poder establert, així com la manca d'inversió
pública en museus, biblioteques o teatres ruinosos. En aquest context, és
loqic que l'esforc deis primers anys de governs dernocratics, tant en l'am-
bit local com en l'autonornic, se centrés en la recuperaoó de la cultura pro-
pia, especialment en les festes populars I la normalització lingüística, i en
la inversió en mfraestructures per situar-se al ruvell deis estandards euro-
peus. La societat catalana volia, també en aquest sentit, integrar-se plena-
ment en l'Europa idealitzada.

Els tradicionals recels i manca de dialeq entre el món de la cultura i una
adrmnistractó pública autoritaria, belhqerant amb la identitat catalana, van
condicionar el paper assumit pel conjunt d'agents culturals, intel·lectuals I
artístics. Alxí doncs, les noves admirustracions dernocratiques van haver de
transformar el menyspreu mutu i I'inexistent dialeq entre la societat civil i
els poders púbhcs en una interacció que, evitant el clientelisme ancestral
de les societats mediterranies tradicionals. fomentés una participació ciu-
tadana real en el disseny de les polítiques culturals. Tanmateix, la mitifica-
CiÓ del model noucentista de política cultural deis governs de la
Mancomunltat I de la Generalitat republicana va condicionar el disseny
d'un projecte que concordés amb les necessitats reals d'una societat cata-
lana molt més heteroqenia I complexa que la de fa seixanta anys. Han cal-
gut vint-i-cmc anys d'acció de govern i d'interacció democrática amb la
outadarua, especralrnent en l'ambit local, més proper al erutada. per anar
adaptant els objectius i les estrateqies de les polítiques culturals a les
demandes de la societat catalana de finals del segle XX.

1.2. Context i condicionaments externs

Tot aquest procés de transforrnació es dóna simultaniarnent a la crisi
creixent del model de l'estat del benestar al conjunt d'Europa; aquesta crisi
afecta especialment les polítiques culturals, ja que sovint són vistes com
ostentoses I no Justificables davant d'altres necessitats més perernptories.
Caldra. doncs, que les polítiques culturals tornin a legitimar el seu paper
com a mstrurnent generador de beneficis externs (en termes d'ocupació,
creixement econorruc o sinergies productives) I vertebrador de consensos
en teixrts socials en tensió o en la conformació d'una societat recelosa
davant del procés de qlobalrtzació económica.

Arreu del món occidental, les societats dernocrátiques avancen vers un
nou model d'estat que, tot i mantenir-se com a garant de l'mteres col-lec-
tru, instrument d'unes drnarniques redistributives o regulador de la con-
frontació entre interessos individuals i en relació amb I'exterior, mira de
situar-se en el nou context de la globalització. En aquest sentit, cal veure
com el procés d'inteqracró europea afecta el model a mig construir de



societat catalana i espanyola del benestar. La perdua progressiva de sobira-
nia com a conseqüencia de la integració en la Unió Europea i en I'OTAN, o
de la signatura deis acords de l'Organització Mundial de Cornete (OMC),
comporta una homogene"ltzació del model Institucional i económic que
limita les formes d'intervenció de la política cultural. Així, hi ha mesures de
protecció de la cultura nacional que s'han de generalitzar a la producció
europea, o fins i tot s'han d'anul-Iar en concordanca amb els acords siqnats
amb l'OMe.

2. Diaqnóstic de la producció i del mercat cultural
de la fi del segle XX

2.1. Oportunitats i amenaces per al sector cultural catala

La política cultural no es pot deslligar de la realrtat del país. Entre les for-
taleses i oportunitats que s'albiren, Catalunya destaca per:

v Ser un país relaüvarnent ríe, plenament integrat a la Unió Europea,
amb una estructura productiva diversificada i cada cap més oberta inter-
nacionalment.

v Tenir una localitzacró geografica i cultural que li permet exerm de
rótula entre Europa, el Mediterrani i l'America Llatina.

v Ser un país socialment i culturalment torca integrador i obert, com a
conseqüencia d'una immigració consolidada procedent del sud i I'oest
d'Espanya. Tanmateix, aquesta realitat cultural híbrida no impedeix els crei-
xents brots de xenofobia amb la nova imrruqració procedent de l'Africa i
d'altres zones del món.

v Ser un país amb un clima beruqne, una amplia oferta turística, una
bona imatge internacional i un ric patrimoni cultural i natural.

Tanmateix, Catalunya mostra algunes limitacions siqnificatrves:

v Ésun país petit, de només sis rrulions d'habitants, que forma part d'un
espai nacional no prou cohesionat en els arnbits polític, econorruc i social
(no sempre es pot comptar amb els nou rrulions d'habitants del domini
sooolinqüístic catala per desenvolupar una estrategia cultural). És, d'altra
banda, un mercat massa feble per endegar i fer rendible una indústria
audiovisual o fonografica potent.

v És un país inserit en una realitat social, institucional i econormca
espanyola que no compren el fet dríerencral catala: aquesta incomprensió
tant es veste ix d'enveja com d'admiració o suspicacia.

v Té una administració pública que, tot i les evidents millares de gestió
i de servei al ciutada. continua sent poc eficient, fet que no ajuda a legiti-
mar socialment I'acció governamental.

v Pateix un excés de cofoisme que amaga sovint la incapacitat per ser
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cornpetrtius i propicia mercats captius I clientelistes. En relació amb altres
petits paisos d' Europa, com Holanda o els palsos nordics. el teixit profes-
sional, institucional i econornic és menys eficac i dinárnic. Aquesta diferen-
cia no s'explica només pel déficit histonc en infraestructures o per un
encaix Institucional mal resolt (una nació sense estat), smó que cal buscar-
la en una insuficient motivació i formació professional en factors clau per
a la cornpetitivrtat internacional (com, per exemple, un domini feble de
l'anqles i de I'ús de les noves tecnologies; la reduída dimensió i obertura
internacional deis professionals, les institucions i les empreses, etc.).

2.2. Els agents i I'oferta cultural

No és possible un diaqnostic sobre la vitalitat de la cultura catalana
sense analrtzar la situació de l'oferta en un mercat tan .peculiar com és el
catala. D'entrada, cal distrnqir tres circuits sobreposats de producció, difu-
sió i consum deis béns i serveis culturals (Bonet [et al.], 1999): en primer
Iloc, la cultura local catalana, orientada preferentment a I'autoconsum; a
continuació, la cultura prcduida a Catalunya i orientada cap al mercat
catala. espanyol o Internacional (rnajoritáriernent en Ilengua castellana), i
finalment, la cultura espanyola o internacional no produida a Catalunya
pero dríosa i consumida arnpliament a Catalunya. La feblesa excessiva deis
dos primers mcuits, sobretot en relació amb el tercer, genera un déficit
comercial molt preocupant: la gran capacitat de consum cultural
(Catalunya té una quota entre el 20% I el 25% en el mercat espanyol) no
és compensada amb una capacitat de producció equivalent.

Bona part de la cultura produrda a Catalunya, sobretot la dirigida en
primer lIoc al mateix mercat catala. s'expressa rnajoritariament en lIengua
catalana, tot i que la producció de creadors catalans en Ilengua castellana
també és notable. No és estrany: la Ilengua vehicular de la meitat deis cata-
lans és el castella. I aquest fet es tradueix en la creació i en la producció;
pero també, i molt especialment, en termes de consum cultural.
L'assumpció d'aquesta realrtat bilingüe és tan gran que els consumidors,
en especial els catalanoparlants, rarament discriminen en funció de I'idio-
ma. Aixo és evident davant del televisor o a I'hora d'anar al cinema, enca-
ra que quan han pogut optar sense esforcos afegits, com entre les dues
versions hnqüístiques d'EI Periódico a la venda en un mateix quiosc, no els
ha costat triar la versió catalana.

Vint anys de Ilibertat i norrnahtat dernocratrca, d'acció cultural institu-
cional i d'escola catalana comencen a donar el seu fruit. Especialment, en
l'ambit de I'oferta: el teixit productiu esta en procés de consolidació en la
major part de sectors, fet que permet disposar d'una oferta cultural crei-
xent i plural. En sintorua amb el que passa arreu, s'esta donant una gran
concentració empresarial en els sectors mdustrials més potents i dinamks.
com, per exemple, I'editorial. Pero també en l'arnbit audiovisual hi ha molt
més moviment que fa vmt anys, tot i I'enorme desfasament entre capaci-
tat de producoó i consurn.

La pertinenca a I'espai cultural iberoarnerica obre noves fronteres a les
empreses culturals catalanes. Grades a I'ampli mercat en Ilengua castella-
na és possible obtenir una dimensió d'escala competitiva i negociar a favor
de la cultura propia del país enfront deis interessos transnacionals o d'una
visió monolítica de la cultura hispánica. Aquesta és, sens dubte, la princi-
pal fortalesa de la indústria cultural catalana.



3. Els paradigmes de la intervenció governamental
en cultura i la seva aplicació a Catalunya

3.1. Paradigmes de la intervenció governamental
en cultura: el referent europeu

No és possible entendre els parametres sobre els quals es construeix la
política cultural a Catalunya a la fi de la dictadura franquista sense tenir en
compte els dos grans models de referencia. D'una banda, el model catala-
nista noucentista ja mencionat, iniciat per Prat de la Riba amb la
Mancomunitat de Catalunya, model que la Generalitat republicana mirara
de consolidar durant el breu període de normalitat democrática deis anys
trenta. De I'altra, el conjunt de paradigmes que marquen la intervenció
governamental en cultura en l'Europa democrática posterior a la Segona
Guerra Mundial.

A partir de la década deis cinquanta, diversos países occidentals ende-
guen polítiques culturals d'acord amb els principis de l'estat del benestar.
Aquestes polítiques, escarmentades per la manipulació deis reqirns totali-
taris comunistes o feixistes, tenen la vocació de fomentar la I/iure creació
artística i una oferta cultural de qualitat, així com una major participació de
la població en les practiques culturals. Ésa dir, es concep la cultura com a
bé de rnerit o d'excellencia, generador de beneficis externs sobre el con-
junt de la societat i que, per tant, s'ha de salvaguardar i fer arribar a tot-
hom.

Així, I'abast de I'acció cultural governamental supera lentament l'arnbit
de la instrucció pública, la protecció del patrimoni heretat i el foment més
o menys directe de les bel/es arts. L'encariment progressiu de la creació
artística i de la producció de les arts en viu, I/igat al seu carácter artesanal,
planteja la necessitat d'una presencia cada cop més important de I'estat
per garantir la continurtat d'una creació, una producció i unes infraestruc-
tures culturals de prestigi i qualitat. D'aquesta manera, tea tres, auditoris,
espais d'exposició, orquestres simfóniques o companyies de teatre passen
a mans públiques o necessiten la subvenció governamental per poder
sobreviure. L'accepció de cultura utilitzada en aquesta epoca correspon a
una concepció eurocentrica centrada en l'alta cultura artística i humanista
imaginada per la intel·lectualitat europea a partir del Renaixement i la
lllustració.

Lentament, també comencen a rebre el suport cada cop menys indi-
recte de I'administració sectors que fins I/avors estaven rnejoritanament en
mans de la iniciativa privada, com són els mitjans de comunicació, la indús-
tria editorial o la cinematografica. En contraposició als Estats Units, Europa
inverteix explícitament en la producció i la difusió de cultura, imanté en
mans públiques el desenvolupament de la telev.sió.

La crisi ideológica generada al voltant del moviment juvenil de 1968,
unida al tracas d'una primera generació de polítiques redistnbutives desti-
nades a democratitzar i estendre socialment l'alta cultura, comporta la
incorporació d'un nou paradigma de política cultural: la democracia cultu-
ral. Estracta d'invertir la perspectiva descendent de les polítiques de demo-
cratització cultural, substituir-la per una visió ascendent en que el que es
valora, es fomenta i es tracta de dinamitzar i revaloritzar és la cultura pro-
pia de cada comunitat.

Tanmateix, no sera fins a mitjan de la década deis vuitanta que, amb la
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cris: de I'estat del benestar, la qlobalrtzació deis mercats culturals i la crei-
xent presencia de població immigrada extraeuropea (amb cultures i valors
propis). caldra repensar els objectius i els rrutjans de I'acció governamental
en cultura. La mateixa crisi Ideológica de la postmodernitat fa necessari
releqrtrrnar els recursos públics esrnercats en activrtats que facilment poden
ser titllades d'elrtistes i antiredistributives, i Integrar plenament les indús-
tries culturals en el camp d'intervenció de les polítiques culturals. Com en
d'altres sectors protegits per l'estat del benestar, es cerca en la producció
pel mercat i en nous rnecarusmes de requlacró governamental la forma de
millorar la prestaoó d'uns serveis d'interes general. Tot i aixó, a I'empara
de les indústnes de la cultura i la comunicació, el consum massiu s'allunya
cada cop més deis pararnetres dassics de la cultura occidental. Reneix, així,
la vella preocupació per fomentar I'accés de la poblaoó a una cultura i a
una educaoó de qualitat, alimentades en la vella tradició.clássica. peró que
permetin encarar creativament la contemporaneYtat (per tal de mantenir-se
competitius) i qaudir d'uns plantejaments estetics mnovadors i de qualitat.
En aquest context, el foment de la creativitat I la mnovació tornen a ser
importants, així com la salvaguarda del patrirnoru i la identrtat col·lectiva.
Potser I'aspecte que troba més problemes per inserir-se en el debat social
és el dialeg intercultural, a causa de la relació de forces asimétrica en que
es troba enclavat.

3.2. Especificitats de les polítiques culturals catalanes

l.'ámbit d'intervenció de la política cultural no es pot entendre sense
tenir en compte el particular model d'inserció política de Catalunya a
l'Espanya de les autonomies. La Constitució de 1978, l'Estatut
d'Autonomia de 1979 i les posteriors sentencies del Tribunal
Constitucional estableixen clarament el marc de cornpetencies en cultura.
Tot i que la Generalitat obté la preeminencia en la legislació i gestió de la
rnajona d'rnkiatives governamentals en aquest arnbit (biblioteques, arxius,
museus, foment de les arts esceruques i de les arts plastiques. política lin-
güística, etc.), tots els poders públics restants poden mtervenir-hi de forma
concurrent a I'empara del princrpi constitucional que estableix el deure deis
poders púbhcs de facilitar I'accés de tothom a la cultura. Per la seva banda,
I'administració central manté cornpetencies en la defensa contra l'expor-
tació I l'espoliacró del patrimoni hrstoric i artístic, en drets d'autor i propie-
tat intel·lectual, i també en les normes basiques del reqirn de premsa, radio
i televisió. A més, per mandat constitucional, ha de facilitar la comunicació
cultural entre les comunitats autónomes, d'acord amb elles, i garantir l'e-
xistencia de serveis d'accés a la cultura.

Així, el model d'intervenció governamental en cultura a Espanya es
caracteritza, en relació amb els referents británic o francés, per l' amplia
autonomia deis municipis i les comunitats autónomes en el disseny de les
seves polítrques respectives I pel gran protagonisme del territori com a fac-
tor que les vertebra, pero també per la manca d'un model conceptual
compartit entre les diferents administracions. També es caracteritza per la
rapida evolució deis objectius i de les formes d'mtervenir en cultura en les
últimes dues decades d'expenencia democrática: d'una primera epoca
molt sociocultural a uns darrers anys centrats en I'impuls a les indústries de
la cultura I en la consohdació de les grans infraestructures de difusió cul-
tural, enllestides durant els anys noranta. La dificultat per definir un model



espanyol de política cultural no permet tampoc parlar d'un model especí-
ficament catala d'intervenció cultural. No obstant aixo, es poden identifi-
car alguns elements característics de la manera d'intervenir en cultura, pro-
pis d'aquesta Catalunya de finals del segle XX. D'entrada, hi ha una clara
coincidencia en els reptes que s'han d'assolir, i per tant en els objectius de
la política cultural. Es podrien resumir en quatre grans principis: promoure
la cultura i la Ilengua propies i tots els seus elements d'identitat, tot rnan-
tenint una posició integradora i positiva envers la cultura deis altres cata-
lans; invertir en la creació de grans infraestructures de difusió cultural (apa-
radors de prestigi, modernitat i anivellació amb Europa) com a mecanisme
de foment de la producció i el consum d'alta cultura; donar suport a les
indústries culturals presents a Catalunya i fomentar un star system catala
com a mecanisme per mantenir una porció de producció propia i una certa
presencia internacional, i aprofitar el ric patrimoni cultural i natural per
complementar el turisme de platja amb altres destinacions i en altres epo-
ques de I'any.

Des d'una perspectiva ideológica, no s'observen diferencies radicals
entre les polítiques liderades pels diferents partits en el poder (en una alter-
nanea que, d'altra banda, a Catalunya només s'ha materialitzat en l'arnbit
local), per molt que les esquerres tendeixin a conceptúalitzar més la seva
tasca, tal com ho demostra el recent Llibre Blanc de la Cultura, elaborat pel
PSC(Mascarell [et a/.J, 1999). Més enlla d'una major preocupació social de
les esquerres o d'un major ernfasi en I'aspecte sirnbolic per part de les ter-
ces més nacionalistes, les diferencies s'han d'atribuir fonamentalment al
segell personal deis responsables institucionals de cada Iloe. No és estrany,
dones, observar unes diferencies més grans entre institucions governades
per un mateix partit que entre polítics de forces diferents pero de trajectó-
ria i sensibilitat personal properes.

Aquesta coincidencia en bona part deis objectius i en les estrateqies
que la major part de I'arc parlamentari catala posa en marxa per assolir-los
(amb I'excepció, potser, del Partit Popular) és conseqüencia de l'elevat con-
sens social sobre el model de societat catalana que s'ha d'aconseguir. Més
enlla d'algun matís en qüestions d'identitat o de Ilengua, el discurs de fons
podria ser assumit probablement amb torca comoditat per bona part de la
militancia d'aquests partits; el que canvia és el compromís o la prioritat que
govern i oposició atorguen en cada institució a I'acció en cultura. El suport
de la ciutadania i de les institucions als grans projectes aparadors de la
modernitat i de la identitat catalanes (com els Jocs Olímpics o la recons-
trucció del Liceu) en són un bon exponent. Si a aquest fet s'uneix un marc
polític i administratiu limitador, no pot sobtar la coincidencia de planteja-
ments i mitjans per assolir els objectius. A més, la limitació de mitjans ha
obligat a concertar esforcos per tirar endavant les grans operacions de
prestigi, mitjanc;ant la creacró de la figura del consorci (com el del Gran
Teatre del Liceu, el del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el del Museu
d'Art Contemporani de Barcelona, el del Centre de Cultura Contempo-
rania de Barcelona i el de l'Orquestra Sirnfóruca de Barcelona i Nacional de
Catalunya).

Evidentment, aixo no implica una única manera de fer política cultural
o d'establir prioritats. El govern de Convergencia i Unió (CiU) ha centrat el
seu discurs cultural en la normalització lingüística, i ha donat menys publi-
citat a la resta d'aspectes de la seva gestió, tot i els enormes recursos
esrnercats en els grans equipaments nacionals de difusió cultural. No obs-
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(2) Probablement, el cas més extrem es
dóna en la música L'any 1997, el 83,7 %
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Departament (2 125,7 rruhons de pessetes)
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oonal (corn per exemple el Cansaro del Pa-
lau de la MUSlcaCatalana), només queden
134,7 rmhons per a totes les altres iruoauves
rnusrcals del país (Departament de Cultura,
t998)

tant aixo. un cop finalitzada la inversió en pedra, i amb I'excepció d'alguns
grans projectes de prestigi, el govern ha redurt els recursos corrents desti-
nats a mantemr els equipaments o a encetar noves línies de foment de la
realitat cultural, Una analisi acurada deis pressupostos de la Generalitat
mostra que la rnajor part deis recursos es destina a nodrir I'activitat corrent
del Departament i els grans projectes nacionals, mentre que les iniciatives
alienes o procedents del món associatiu han de conformar-se amb les es-
corrialles, en contradicció amb el discurs dominant a CiU a favor de la
societat civil'. Aquest no és un fenomen arllat, ja que també l'Ajuntament
de Barcelona destina la major part deis seus recursos a activitat propia i als
grans projectes culturals (Fundació Jaume Bofill, 1999),

Un altre aspecte que s'ha de destacar és I'enorme tasca realitzada pels
ajuntaments catalans a favor d'una participació cultural més gran deis CIU-

tadans a partir d'uns recursos i d'unes cornpetencies directes molt rniqrats.
Després d'una primera etapa molt centrada en la recuperació de la Ilengua,
la memoria i les festes tradicionals, s'ha invertit en la construcció i rehabi-
htació d'equipaments culturals, en una bona oferta d'espectacles i d'expo-
srcions I en la conservació i valoració del patrimoni material heretat.

Finalment, cal tenir en compte la incidencia de I'obra social de les cal-
xes d'estalvi en el panorama cultural, Tot i que en termes relatius la inver-
sió global en cultura ha drsrrunurt i s'ha abandonat el patrocini d'activitats
alienes, I'enorme pressupost disponible Iliure d'obligacions quotidianes
(s'han tancat, per exemple, les biblioteques de La Caixa) ha permes el
desenvolupament de programes propis innovadors i d'alta quahtat.

3.3. Principals resultats de vint anys
de polítiques culturals a Catalunya

Una primera avaluació d'aquests darrers vint anys de polítiques cultu-
rals dernorratiques a Catalunya ens mostra un bon nombre d'exits pero
també de falles i déficits pendents. Entre els primers, sobresurt la impor-
tant tasca de construcció i rehabilitació de museus, biblioteques, auditoris,
teatres o arxius: la progressiva norrnahtzacró lingüística de I'administració i
la societat catalanes (tot i les dificultats per expandir l'ús social i empresa-
rial del catala), i I'impuls per consolidar un sector professional i una oferta
de qualitat més ben distribuida territorialment (amb el consegüent incre-
ment deis índexs de consum cultural),

Ara bé, queden algunes qüestions importants mal resoltes que dificul-
ten I'assumpció deis grans reptes pendents: en primer Iloc, la forma d'in-
tervenció qovernarnental ha estat excessivament dirigista i dependent
d'objectius extrínsecs a I'acció cultural (socials, d'identitat o drrectarnent
electorals). Amb molts menys recursos i sen se un model integrador al
darrere, s'han volgut imitar determinats aspectes del model francés de
política cultural: construcció de grans infraestructures, normatives regla-
mentistes, concentració de la capacrtat de decisió en mans polltrques sense
instruments intermedis de gestió i descentralització, etc. És cert que s'han
donat (i es donen) experiencies notables de planificació i participació ciu-
tadana en l'arnbit local o sectorial (com, per exemple, el mapa cultural de
Sabadell o alguns plans estrateqics de ciutat), pero ha mancat un pla gene-
ral, generós i ambioós d'objectius i prioritats a mrtja termini del
Departament de Cultura I de moltes administracions locals que facilités la
presa de decisions al conjunt d'agents públics i privats de l'árnbit cultural.



Han faltat espais oberts i participatius de debat crític, i ha prevalgut una
actitud de tipus clientelista a favor de determinats col·lectius o figures. El
resultat, vint anys després de la instauració democrática a Catalunya, és
que, davant de la reducció deis recursos públics, tothom Iluita per salvar els
seus interessos legítims sense que siguin evidents les prioritats generals que
s'han de seguir.

Des de principis de la década deis noranta, en la mesura que els recur-
sos disponibles no permetien continuar gestionant o financant directament
tots els projectes en curs, s'ha donat una creixent cessió de responsabilitats
al sector privat: diverses associacions, cooperatives i empreses de serveis cul-
turals s'han fet carrec de la gestió d'equipaments i projectes de titularitat
pública. Aquesta cessió s'ha fet paral·lelament a la reivindicació del paper
de la societat civil a I'hora de promoure o financar nous projectes. La seva
capacitat s'ha mostrat limitada i planteja qüestions de legitimitat.

D'altra banda, el sistema educatiu catala, tot i alguns esforcos individuals
i d'obertura del currículum, esta poc comprornes amb la creació i la difusió
culturals. La reforma del sistema educatiu ha perrnes la introducció de la
música en I'ensenyament secundari i la possibilitat d'optar a un batxillerat
artístic. Tanmateix, més enlla d'aquesta modificació del currículum i de la
tasca d'algunes entitats (com els programes iniciats per la Fundació La Caixa
o les propostes educatives d'alguns museus i teatres) i d'ensenyants
benernerits, I'escola no sap com contribuir a la formació integral en actituds
i valors deis futurs ciutadans perqué esta massa Iligada a I'ensenyament de
coneixements (d'aquí la importancia de premis com els de la Fundació
Jaume 1).Així, el foment de la practica amateur, de I'amor o l'interes per l'art
i de la participació activa en diferents tipus de manifestacions culturals (de
la cultura tradicional a la més moderna o avantguardista) acostuma a pas-
sar per mecanismes de socialització externs a I'escola: la família, els amics i
I'entorn vernal. En la major part de barriades deshumanitzades i de famílies
desarrelades la cultura que se socialitza queda sovint limitada a les propos-
tes de la cultura de masses.

Finalment, una acció de govern excessivament centrada en el Iloable
objectiu de la normalització lingüística no ha perrnes, fins molt recentment,
encarar el gran repte estrateqic: potenciar una industria cultural dinámica i
competitiva internacionalment, capac de donar sortida a la creativitat i a
una producció cultural qenumament catalana. Molt més important que
doblar al catala algunes grans pel·lícules nord-americanes, és poder oferir
als ciutadans catalans la possibilitat de Ilegir, veure o escoltar obres que els
parlin a partir de la realitat, els valors i els referents propis. Perqué aquestes
obres interessin i arribin a les lIars i als espais de difusió cultural, cal que pre-
viament s'hagin obert els canals de distribució i s'hagin format uns profes-
sionals i unes empreses capaces de produir cornpetitrvament a escala inter-
nacional. Aquest és el gran repte de la política cultural catalana per a I'inici
del tercer millenni, i cal encarar-lo des del nou Institut Cata la de les
Indústries Culturals.

4. Reptes de la política cultural
a l'inici del tercer mil-lenni

Per poder escometre amb possibilitats d'exit el gran repte de disposar
d'una mdústria cultural catalana dinámica i competitiva internacionalment,
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cal avaluar la situació del país en les quatre qüestions fonamentals
següents: la capacitat competitiva deis professionals i les empreses cultu-
rals presents a Catalunya; I'encaix institucional, social i cultural de
Catalunya en el marc espanyol i europeu; el model de societat i d'estat del
benestar, i les formes d'incorporació al procés de globalització. A partir d'a-
quest diaqnosnc és possible redissenyar les polítiques de les diverses insti-
tucions culturals catalanes per als propers anys.

En relació amb el pnrner aspecte, si es vol que una part del consum cul-
tural sigui de creació propia, es necessiten empreses solides amb capacitat
d'inversió i dadaptaoó a un mercat cultural molt canviant. És evident,
doncs, que cal desenvolupar un conjunt de polítiques flexibles de suport
als diferents tipus de professionals i empreses, amb I'objectiu d'enfortir el
teixrt cultural i forcar una rnajor implicació i autonomia deis agents públics
i pnvats en els resultats que es volen obtenir. En el context internacional
actual, si es vol accedir a mercats amplis que permetin la viabilitat econo-
mica de la producció a mrtja i lIarg termini, els valors autoctons han de
poder ser compresos des d'altres parametres culturals. Cal invertir en pro-
ductes que incorporin valor afegit, que tmquin contingut i originalitat, no
en europúdings sense personalitat. El repte de les polítiques culturals con-
ternporanies és com es pot donar suport a agents que han d'arribar a ser
competitius en el mercat sense generar parasitisme o gremialismes clien-
tehstes. Una possible via consisteix a subvencionar les activitats de recerca
precompetitiva (avantguardes necessaries per fer avancar la futura pro-
ducció), donar suport indirecte a les estructures empresarials més solides
perqué s'obrin internacionalment i lIuitar contra els monopolis naturals en
la distnbució. afavorint vies alternatives de consum que garanteixin la
diversitat de I'oferta i espais per a la producció nacional.

La plena consolidació del marc constitucronal espanyol i la integració
europea comporten l'aphcació de facto a Catalunya de dos principrs com-
plementaris de distribució de cornpetencies en materia de cultura: la con-
currencia i el principi de subsidiarietat. Així, no és impossible actuar sobre
un subsector sen se tenir en compte les polítiques deis diversos nivells de
govern imphcats. pero cal reivindicar la máxima proximitat institucional
amb el ciutada en la presa de decisions de catre cultural.

Les polítiques culturals no poden fer-se per raons fiscals i de pressió del
mercat al marge del marc institucional I del model d'estat del benestar
majoritari a Europa; cal integrar els corresponents constrenyiments polítics,
economics, pressupostaris i socials en les formes d'intervenció cultural. En
aquest sentit, la promoció d'una cultura de qualitat no es pot fer a costa
d'una major duahtzació social i cultural, ni el manteniment de la identitat
nacional sense un respecte i obertura a la multiculturalitat creixent de la
societat catalana. Cal, pero, aprendre a defensar les qüestions que afecten
la cultura catalana, en particular si són qeneralrtzables a d'altres petits
estats europeus o als interessos generals espanyols, fent pressió conjunta-
ment sobre les institucions europees (com passa, per exemple, en la defen-
sa d'un model de televisió pública al servei de la normalització lingüística
financat via pressupost i publicitat, davant de I'argumentació simplista de
competencia deslleial per part de les cadenes privades de televisió, quan
no estan disposades a oferir una graella completa pensada i difosa en
catala).

Tanmateix, les polítiques culturals no poden deslliurar-se avui de les
limitacions establertes pels acords de lliure cornete 1, en particular, el que



pugui implicar la generalització de la clausula de nació més afavorida en
les polítiques d'integració regional (com, per exemple, en la protecció de
I'audiovisual europeu o iberoarnerica). Un deis grans reptes de la política
cultural catalana, i de I'europea en general, consisteix a redissenyar els ins-
truments de suport a una producció autóctona i de qualitat a partir d'una
relegitimació de la sobirania sobre el destí de les respectives cultures nacio-
nals en contraposició a les r>.gles imposades pel procés de globalització.
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