
Decàleg per a la cultura de lendemà
original
El CoNCA ha convidat 150 persones del nostre sector a expressar en un text breu de 300
paraules quina cultura necessitem després de la pandèmia. Personalitats de diferents àmbits,
des de la política o la gestió cultural i l’associacionisme fins a les arts visuals o el patrimoni,
passant per les arts escèniques, el món audiovisual, el vieojoc, la llengua, l’edició o la música
hi han dit la seva. A partir de les seves aportacions us proposem aquest decàleg.

Pol López fent el paper de Hamlet al Teatre Lliure. © Ros Ribas

La cultura és sobretot una paradoxa. És una esperança per desarticular els relats totalitzants
de progrés, però alhora pot ser la matèria primera d’aquests relats, la forma d’allò que es
presenta (i s’imposa) com a inevitable. Convençuts que la cultura forma part de la solució, no
som capaços de veure que, de vegades, pot resultar part del problema. Nicolas Barbieri. Doctor
en ciència política a l’UAB i investigador a l’IGOP.
Necessitem l’art per a sortir del paradigma que ens immobilitza entre la desesperança i la
indiferència, i obrir l’imaginari dels possibles. Perquè l’art permet traspassar els límits d’allò
plantejable i experimentar-ho com a real. I això li confereix un potencial transformador de les
subjectivitats cap a perspectives menys antropocèntriques des d’on poder pensar altres
maneres de convivència ecològica. Paula Bruna, artista visual
És el moment, des de la cultura, d’estar arran de la cultura. Que les institucions estiguin a la
mateixa latitud que els creadors, dels crítics, dels comissaris, dels professors universitaris, dels
educadors, dels directors d’art… De donar musculatura a la nostra infanteria cultural. D’escoltar
i resoldre les seves necessitats elementals. D’apostar més per la capil·laritat de base, i menys
pels grans plans i estratègies. Els anglosaxons, de tot això, en dirien fer una cultura de  bottom-
up, que es contraposa a l’idealisme paternalista del top-down. Albert Mercadé. Crític d’art
Voldria pensar en unes polítiques culturals valentes, que posin les persones al centre i que
atenguin les perifèries, que interpel·lin els altres àmbits de la política, com l’economia o el
traçat de carreteres, de tu a tu. Que col·loquin l’educació al llarg de la vida i en totes les seves
dimensions, com a estratègia principal de desenvolupament. Tena Busquets Costa. Directora
del festival Sismògraf
S’ha de passar a l’acció (o continuar-la, però amb més força) i em sembla que tot plegat es
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podria resumir en dos conceptes: convicció i valentia. Cal convicció en la vàlua del nostre
patrimoni, que ha de ser cada vegada més present en el nostre dia a dia musical. Cal valentia
per creure en la potència de la creació que es fa ara mateix aquí. Joan Magrané. Compositor
Tan urgent com la renovació dels imaginaris és la necessitat que les polítiques culturals,
alhora que preserven i difonen el llegat històric audiovisual i cinematogràfic, permetin que
aquest sigui accessible per a tots els grups socials, i no solament patrimoni d’unes elits
il·lustrades. Marta Nieto. Codirectora de continguts de Drac màgic
Hem tornat a ser al centre del debat. Com és possible que amb tan pocs diners, en termes
globals, assolim un paper tan rellevant per a la societat? La resposta té a veure amb l’altíssim
rendiment d’aquesta inversió. En aquest sentit, el nostre enfocament ha de ser estratègic. Hem
de denunciar la falsa dicotomia d’haver d’escollir entre hospitals i cultura. Parlem més de
rendiment i menys d’utilitat. I posem el focus en qui farà la cultura del demà i no tant en quina
serà la cultura del demà. Elles ho decidiran si els donem els mitjans. Robert Brufau, director
de L’Auditori
Cal treballar de manera més oberta i horitzontal integrant l’estratègia digital que ens ajuda a
fer-ho realitat. Basat en la recerca i la reflexió crítica, el museu ha de posar el patrimoni a
l’abast de tothom mitjançant un programa que enllaci amb els interessos actuals. Una gran
responsabilitat i un repte, si volem ser essencials i sostenibles; és a dir, «durables». Pilar
Vélez,  directora del Museu del Disseny de Barcelona
L’accés universal a la cultura, tan fàcil de demanar i tan complicat d’organitzar, és
imprescindible. Però hem d’anar més enllà: cal pensar en programes que col·loquin els que ho
tenen més difícil en la situació no només de receptors de la cultura que fan els altres, sinó en
posició d’imaginar-se també com a creadors. No en recollirem els fruits demà, però si no
comencem a sembrar ja, correm el risc que siguin escadussers i ignorats. Bel Olid, escriptora
La cultura és un antídot i una vacuna a la superstició i el poder de la força. Els artistes, a
l’Humanisme, aporten a la memòria de la cultura una visió poètica i formal, mentre que el
tecnòleg, com a artesà, assisteix en el coneixement pràctic, les tècniques i els processos. La
cultura ha de ser pensada des del futur. L’artista i el poeta que vindran viuran en un aïllament
hiperconnectat amb el món de la cultura i amb una manifesta marginalitat voluntària enfront del
sistema de consum i el seu model cultural imperant. Vicenç Altaió. Poeta, assagista i crític
d’art.
Trobareu totes les intervencions al web del CoNCA.
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