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La ideologia neoliberal i la retòrica de la societat del coneixement han produït un pensament comú sobre la 

importància global de l’educació. Amb aquests elements, junt amb un increment de la individualització, on 

els joves són considerats responsables de la creació - i per tant de l’èxit i/o fracàs - de la seva trajectòria, el 

focus sobre la construcció de les seves aspiracions educatives pren rellevància. Però, què passa quan 

decideixen adoptar una trajectòria menysvalorada dins la societat, com és el cas de l’artística? Com s’arriba 

a configurar aquesta projecció de futur? La present recerca pretén analitzar què porta a aquests joves 

estudiants a decidir decantar-se per una trajectòria dins el món artístic, així com de la construcció de dites 

aspiracions i la identificació dels elements que hi intervenen en la seva configuració. Els objectius plantejats 

són:  

1) Analitzar la influència d’elements familiars (respecte a la projecció familiar i els capitals 

econòmic, social i cultural) i educatius (sobre la presència de l’art en l’oferta obligatòria i 

postobligatòria) en la configuració dels elements personals com són la vocació i concepció 

artística. 

2) Analitzar, al seu torn, la influència d’aquests elements personals (la vocació i concepció 

artístiques) en la configuració de l’aspiració artística per part dels estudiants.  

Per dur a terme la recerca s’ha partit d’un marc teòric que inclou, en primer lloc, la noció d’Appadurai 

d’aspiració, entesa com una capacitat cultural, formada en el gruix, la interacció i la intensitat de la vida 

social (Gale, T., & Parker, S., 2015). Respecte a l’anàlisi dels elements familiars, és important tenir en 

compte, pel que fa a la projecció familiar, la noció d’habitus familiar, una eina que engloba un ampli 

espectre de recursos familiars, pràctiques, valors i discursos culturals (Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., 

Dillon, J., Willis, B., & Wong, B., 2012). En segon lloc, respecte a la seva posició estructural, s’ha de 

considerar el concepte de capital, definit per Bourdieu com “trabajo acumulado, bien en forma de materia, 

bien en forma interiorizada o ‘incorporada’” (Bourdieu, P., Inda, A. G., & Beneitez, M. J. B., 2001: 131) 

en les seves tres manifestacions: econòmic, social i cultural. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que, arran del pragmatisme que domina la nostra conjuntura 

històrica, i donat el caràcter col·lateral de l’art associat a la potencial rendibilitat de la seva producció, les 

representacions dels atributs adjudicats a aquest com a professió donen compte de la seva desvaloració com 

a carrera a escollir (Gimenez Gigon, M. L., 2010). Aquest element es veu reflectit en la manca de presència 

artística dins l’educació obligatòria – ja que el coneixement manual es troba poc legitimat i prestigiat dins 

aquest àmbit -, i en l’oferta desigual dels estudis postobligatoris - degut al prestigi associat a les diferents 

branques de coneixement - (Tarabini, A., & Jacovkis, J., 2019). 



Finalment, la vocació és un element fonamental en l’explicació de l’elecció artística, caracteritzant-se per 

aspectes com la seva incidència de l’àmbit extrafamiliar, la instància del joc infantil en la biografia i la 

manifestació de significants amarrats a les emocions (Gimenez Gigon, M. L., 2010) 

Així doncs, la investigació s’ha desenvolupat mitjançant una primera reflexió teòrica i un posterior treball 

de camp, basat en la realització de 9 entrevistes a joves que cursen estudis artístics postobligatoris dins 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i la seva posterior anàlisi en profunditat. 

En conclusió, els resultats principals obtinguts són: 1) el capital cultural s’ha mostrat com el capital més 

important, ja que l’exposició artística constant propicia una major visibilització i interès en l’art; 2) la 

projecció familiar ha estat un element necessari per a la fomentació d’aquest interès mitjançant la 

facilitació de recursos (regals i extraescolars artístiques) i l’acostament dels joves a l’art com un element 

positiu; 3) els estudis obligatoris artístics tenen molt poca presència curricular artística, fet que dificulta 

la seva experimentació i l’obertura dels conseqüents camins acadèmics a seguir pels estudiants; 4) la manca 

de presència artística es reflecteix, al mateix temps, en els estudis artístics postobligatoris, caracteritzant-se 

per la seva centralització i privatització, i obstaculitzant l’elecció de la trajectòria artística; 5) els elements 

familiars mencionats s’han mostrat factors essencials en la configuració de la vocació artística i la 

concepció positiva de l’art i d’aquells els qui s’hi dediquen; 6) la presència curricular artística en l’ESO, 

tot i que molt mínima, permet als estudiants mantenir – i en alguns casos reforçar – els seus interessos 

artístics fins al moment de la tria de la seva trajectòria; i 7) els elements personals – la vocació i concepció 

artística – s’han presentat com elements principals, fonamentals i explicatius en la tria de l’art com a 

trajectòria educativa, vital i laboral. 

Per tant, els elements familiars i educatius són essencials per una socialització artística del jove, configurant 

la seva vocació, que és, alhora, la base de la seva elecció i aspiració artística.  
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