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El 12 de març de 1996, fa
exactament onze anys, els
cinemes de Barcelona ofe-
rien 41 pel·lícules diferents,
entre les quals hi havia
Seven, El día de la bestia,
Goldeneye i El cartero (y
Pablo Neruda). Avui ma-
teix, si decidim anar al ci-
nema podem triar entre 68
pel·lícules. Les xifres tea-
trals són similars: 34 espec-
tacles de teatre a Barcelona
el 1996 (amb obres com La

extraña pareja i Pel da-
vant... i pel darrere) per 55
obres en cartell ara mateix.
En altres àmbits de la cul-
tura també hi ha diferènci-
es notables: s’han inaugu-
rat el MNAC, el CaixaFo-
rum, el CosmoCaixa,
l’Auditori, el Teatre Nacio-
nal de Catalunya, la Ciutat
del Teatre, nombroses bi-
blioteques públiques...

“En cultura, l’oferta crea
la demanda, i en el cas de
Barcelona, amb l’extensió i
la millora dels equipa-
ments, la demanda ha cres-

cut exponencialment”, o-
pina Jordi Martí, gerent de
l’Institut de Cultura de Bar-
celona (Icub), entitat que
forma part de l’Ajunta-
ment. Les xifres confirmen
aquesta relació entre oferta
i demanda. Museus, biblio-
teques públiques, teatre, ci-
nema i música de Barcelo-
na han augmentat els visi-
tants i espectadors en un
40% durant deu anys. Això
representa gairebé nou mi-
lions de persones: dels 22,2
milions de 1996 als 31,05
del 2005, segons xifres de

l’Institut de Cultura. Un in-
crement que afecta parti-
cularment els museus, les
biblioteques públiques i els
concerts musicals, que en
aquest període han doblat
les xifres.

El factor turístic
Un altre indicador de la vi-
talitat cultural que viu la
ciutat és la xifra de visi-
tants als 30 principals mu-
seus i monuments de la ciu-
tat (Sagrada Família, Pe-
drera, MNAC, Macba,
Museu Picasso, Fundació

Miró...), que s’ha triplicat
en onze anys: de prop de
quatre milions el 1994 s’ha
passat als 13,2 milions del
2005. Segons Pere Duran,
director general de Turisme
de Barcelona, “d’aquestes
xifres podem deduir que
algun efecte sí que tenen els
turistes en l’augment dels
visitants”. “És una intuïció
que ja teníem de fa anys
–continua– i ara, a través
d’enquestes sobre el sector,
hem constatat que aproxi-
madament el 65% de les vi-
sites a aquests monuments

i museus són turistes”. Per
Pere Duran, “aquestes xi-
fres tenen una lògica: els tu-
ristes van a veure els fons
dels museus i els locals, les
exposicions temporals”.

De fet, des de Turisme de
Barcelona s’ha potenciat la
cultura com a reclam per
atraure visitants a la ciutat.
En són un exemple els anys
temàtics que s’han celebrat:
el 2000 va ser l’Any de la
Música; el 2001, de les Arts;
el 2002, l’Any Gaudí; el
2003, l’Any de l’Esport i
també del Disseny; el 2004

Els turistes han estat un factor clau per entendre l’increment de visitants als monuments i museus de Barcelona. A dalt, cua per entrar al Museu Picasso ■ FRANCESC MELCION


