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Un nou paradigma 
de la política cultural. 
Una recerca sociològica en
curs sobre el cas barceloní

Joaquim Rius Ulldemolins

Resum: En aquest article s’explica en primer lloc en què consisteix
l’objecte d’estudi, les polítiques culturals, i seguidament es fa un
repàs del seu desenvolupament històric, dels seus canvis programà-
tics i de les transformacions paral·leles en els sectors artístics, a fi de
plantejar la problemàtica d’investigació: el sorgiment d’un nou para-
digma de les polítiques culturals. Es justificarà també quin paper té
Barcelona en l’aparició d’aquesta nova política cultural i per què l’ele-
gim com a cas paradigmàtic. I tot seguit avancem en què consisteixen,
segons les nostres hipòtesis, les principals característiques del nou
paradigma de la política cultural, per explicar finalment com pensem
operacionalitzar aquesta recerca i quin tipus de treball de camp es
farà.

1. Introducció a l’objecte d’estudi

Des de la seva institucionalització a finals dels anys seixanta,1 les
polítiques culturals han passat per dues grans etapes: del planteja-
ment de la democratització cultural (la difusió de la cultura culta a
totes les capes socials i des del centre a la perifèria de l’Estat nació)

1. A França, el país que pot considerar-se pioner en aquest respecte, no es crea
un ministeri de la Cultura fins a l’any 1959, i al nostre país el procés encara es va re-
tardar molt més, a causa de les nostres excepcionals circumstàncies polítiques. El Mi-
nisteri de la Cultura es crea a Espanya el 1977 i el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat el 1980.
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es passa, després de la crisi d’aquest model, al paradigma de la de-
mocràcia cultural als anys setanta. Aquest és un replantejament
dels continguts a promoure, que ja no seran només la cultura culta,
sinó també la cultura popular o de les diverses cultures minoritàries
(Urfalino, 1996; Moulin, 1992). 

A partir dels anys seixanta, però, té lloc una altra transformació
de la política cultural. L’impacte del Maig del 68 i de la seva crítica no
solament econòmica sinó cultural a l’ordre establert comporta que la
política cultural passi de ser un element secundari o no problemàtic
a ser un element en viu debat en el camp polític. En aquest sentit, es
pot parlar d’una politització de la política cultural (Bianchini, 1993;
Zimmer-Toepler, 1996). 

A més, en un context de crisi econòmica i d’emergència de la di-
mensió local (Girard, 1988) en el camp polític i cultural, les políti-
ques culturals es converteixen en part dels esforços de les adminis-
tracions nacionals o locals per regenerar les ciutats, particularment
les zones afectades per la desindustrializació o els centres urbans en
decadència (Bianchini, 1989; Zuzanek, 1988; Evans, 2001; Corijn,
2002).

Aquest procés de canvi en les polítiques culturals ha anat pa-
ral·lel a d’altres transformacions en l’esfera cultural. Des de la cone-
guda perspectiva de Bourdieu (1992), la imatge de l’ordre cultural
modern era la d’un ordre de la distinció (entre els consumidors), de
les distàncies (entre els creadors) i de les oposicions (entre produc-
tors i consumidors). 

Avui, en canvi, els sectors de l’art pur i de l’art comercial ten-
deixen a convergir: dintre seu les carreres dels creadors poden
ser igualment curtes i fulgurants, les maneres d’actuar dels in-
termediaris tendeixen a ser cada vegada més semblants i ja no és
gens estrany el trànsit entre gèneres de diferent legitimitat. Les
pràctiques i els consums culturals són cada vegada menys exclo-
ents (Peterson i Kern, 1996) i el pas de la posició de consumidor a
la posició de creador s’ha fet molt més fàcil en moltes activitats
artístiques característiques de l’època (Willis, 1998). Aquesta de-
bilitació de l’ordre modern ha donat lloc a l’aparició de dinàmi-
ques culturals centrades localment i ha possibilitat el fet que pu-
guem parlar de dinàmiques culturals locals (Rodríguez Morató,
1999) en les quals cultura, economia i ciutat s’entremesclen
(Scott, 2000).

Totes aquestes transformacions afecten tant el context econòmic
i cultural com els plantejaments, el camp d’acció i els objectius de les
polítiques culturals. El que emergeix és un nou paradigma de la polí-
tica cultural (Cherbo-Wyszomirski, 2000).
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2. La problemàtica d’investigació

Des dels seus inicis la política cultural ha estat, sovint a petició
de les institucions implicades, objecte d’estudi. A l’etapa de la de-
mocratització cultural, la sociologia n’ha destacat el relatiu fracàs
o els límits de l’acció democratitzadora (Moulin, 1992; Urfalino,
1996). Dins l’etapa de la democràcia cultural els estudis que des
de les ciències socials (sobretot l’antropologia) han donat un aval
científic als intents d’incorporació a l’acció institucional de les
cultures minoritàries han mostrat també les contradiccions inhe-
rents a aquesta voluntat i els possibles efectes perversos de la ins-
titucionalització. Pel que fa als projectes de revitalització urbana,
els estudis han mostrat els aspectes socials i econòmics d’aquest
tipus de política cultural, moltes vegades negatius per a les clas-
ses baixes, o els escassos resultats obtinguts a curt termini en
termes econòmics (Bianchini, 1993; Lorente, 1997). Però, tal com
afirma Lorente (1997), poques vegades s’ham comprovat sobre el
terreny els efectes de les polítiques culturals sobre el món pròpia-
ment artístic. 

Des del nostre punt de vista, a causa de totes les transformacions
que hem esmentat en el món artístic i en l’acció política cultural, les
perspectives tradicionals d’estudi acadèmic de les polítiques cultu-
rals, tot i que vigents en part (ja que la política cultural no ha aban-
donat aquests objectius de democratització cultural, democràcia
cultural o regeneració cultural) resulten ja limitades i no capten to-
tes les dimensions de la política cultural. 

Per tant, des del nostre interès per comprendre totes les transfor-
macions de les polítiques culturals, ens preguntem: com ha afectat
les polítiques culturals la desestructuració de l’ordre cultural mo-
dern que hem esmentat? (Rodríguez Morató, 1999). Quina és l’arti-
culació entre la política cultural i els projectes de promoció i de
transformació de les ciutats? Com han canviat la interacció entre les
elits polítiques i les elits culturals? És positiva l’acció de les políti-
ques culturals en els sectors culturals? I, finalment, volem avaluar si
es pot parlar d’un nou paradigma en la política cultural i en què con-
sisteix un tal paradigma. 

Nosaltres partim de la hipòtesi (seguint aquí les idees de Rodrí-
guez Morató, 1999 i 2001) que s’està gestant un nou paradigma que
es caracteritza pels trets fonamentals següents:

— El nou paradigma es caracteritzaria per la diversitat dels seus
objectius. A les tradicionals feines de protecció del patrimoni i de 
foment de l’activitat artística, s’hi haurien afegit més tard temes com 
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el del reconeixement de la diversitat cultural i la promoció social i
econòmica del territori, o preocupacions com la de la globalització
cultural. Tots aquests objectius es combinarien en una perspectiva
cada vegada més explícita de potenciació global de tots els recursos
culturals de la societat i de promoció general de la creativitat. 

— El camp d’intervenció que ara es plantejaria és més ampli, ja
que comprendria no tan sols el segment professional de l’activitat ar-
tística tradicional, sinó també el de la cultura més comercial (les 
indústries culturals) i el de l’activitat cultural informal (l’activitat
amateur i la de base comunitària). I a la vegada, la perspectiva d’in-
tervenció tendiria a abraçar moltes noves qüestions, com ara temes
fiscals i financers, de regulació de drets, de política comercial, tec-
nològica o de competència; temes que incideixen globalment sobre
una gran diversitat d’activitats creatives i que impliquen també una
gran diversitat d’administracions.

— Ara bé, la concepció del món cultural en el qual es pretendria
incidir és molt més complexa i sistemàtica. Si ens referim als profes-
sionals de la política cultural a Amèrica del Nord, Cherbo i Wyszo-
mirski (2000) constaten, per exemple, que existeix «una consciència
creixent sobre les interseccions i els vincles existents entre el sector
artístic no comercial, el sector de l’entreteniment i el sector artístic
informal» (Cherbo i Wyszomirski, 2000, p. 15) i afirmen que d’aquesta
consciència està emergint actualment un enfocament sistèmic de la
política cultural. La unitat d’atenció ja no seria, en aquesta perspec-
tiva, ni un artista individual, ni una organització o projecte concret,
ni tan sols una disciplina artística en particular, sinó tot el sistema
cultural. El seu estudi global permetria, segons les autores, «avaluar
la importància relativa de cada component i el seu potencial, com-
prendre quines són les seves imperfeccions i poder així corregir-les, 
i plantejar-se com incrementar les capacitats del sector cultural» 
(p. 18). Si bé aquest enfocament encara no ha estat plenament de-
senvolupat, constituiria a tot arreu —no tan sols als EUA— la pers-
pectiva creixentment dominant.

— Finalment, en consonància amb aquesta representació, ara les
formes d’actuació de la política cultural tendirien a ser, per una
banda, més complicades, combinant mesures de caràcter molt di-
vers (per exemple, mesures de caràcter fiscal i financer i d’altres 
de promoció artística o de quotes de programació), i per una altra
banda, molt més estratègiques, en el sentit que els poders públics
tractarien ara de vincular les seves actuacions a la multiplicitat d’a-
gents que operen en el camp cultural (creadors, empresaris, inter-
mediaris, fundacions, associacions, etc.).
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En el cas d’aquest treball, analitzarem aquest fenomen a la ciutat
de Barcelona, ja que la considerem, tal com justificarem tot seguit,
un cas exemplar pel que fa al desenvolupament del nou paradigma.

3. El cas de Barcelona: objectius d’investigació

Barcelona representa un cas típic de crisi del model de desenvo-
lupament industrial urbà clàssic: industrialitzada a finals del XIX i
amb un fort desenvolupament als anys seixanta que la va convertir
en una gran metròpoli, Barcelona pateix des dels anys setanta una
desindustrialització i una baixada de població. A la vegada, a causa
de l’excentricitat de la ciutat dins el sistema polític espanyol, Barce-
lona ha sofert sempre un relatiu abandonament (inversor i planifica-
dor) per part de l’Estat, cosa que ha donat lloc a una tradició d’acti-
visme mancomunat de les elits i els poders locals. Aquesta acció
conjunta s’ha concentrat, a més, en grans projectes que combinen
cultura i desenvolupament urbà. Un exemple en són les dues exposi-
cions universals (1888 i 1929) i els Jocs Olímpics del 1992.

Per totes aquestes raons, en el trànsit dels anys vuitanta als anys
noranta i en ple desenvolupament de l’acció de govern municipal de-
mocràtic es desenvoluparà a Barcelona un dels models més cabals
de ciutat emprenedora (Hall i Hubard, 1998).

En aquest sentit, Barcelona estava abocada a un desenvolupa-
ment turístic i cultural (a més de tecnològic i en altres camps dels
serveis personals, educatius i sanitaris), sobretot per dos factors:

a) Pels seus importants actius culturals (Modernisme, avantguar-
des modernes, creativitat contemporània —disseny, arquitectura,
teatre, etc.—).

b) Per les seves limitacions estructurals de desenvolupament com
a ciutat de serveis financers (Madrid exerceix sobre el sector financer
un efecte gravitatori en el context espanyol que deixa Barcelona en
una situació de debilitat).2

L’estratègia emprenedora de Barcelona s’ha projectat, així, cada
vegada més sobre el terreny cultural en la mesura, a més, que
aquest terreny ha anat guanyant pes estratègic en el desenvolupa-
ment socioeconòmic de les societats occidentals. Aquesta projecció
creixent sobre el terreny cultural es pot apreciar en el diferent
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caràcter dels megaesdeveniments que articulen l’acció emprenedora
barcelonina als darrers temps i en el moment actual (els Jocs Olím-
pics i el Fòrum 2004) i també en les línies de desenvolupament bàsi-
ques de la ciutat: desenvolupament turístic (cada vegada més cultu-
ral) i desenvolupament tecnològic (vinculat en bona part al disseny i
als continguts culturals). 

Per la seva banda, la política cultural barcelonina ha anat gua-
nyant dimensió (pressupostària i organitzativa), ha ampliat el seu
radi d’acció (a les indústries culturals, al desenvolupament urbà) i ha
anat adquirint un caràcter estratègic en el qual s’articulen l’acció pú-
blica i la privada. El Pla Estratègic és un exemple de la recerca de coa-
lició dels poders públics amb els agents privats dins el camp cultural.
La política cultural, potenciada i redefinida d’aquesta manera, con-
flueix amb l’estratègia emprenedora barcelonina i tendeix a situar-se
en el seu mateix centre. En aquest sentit, la ciutat constitueix un cas
exemplar de desenvolupament del nou paradigma de la política cul-
tural. L’anàlisi del cas barceloní se situa en aquesta perspectiva.

Per veure el sorgiment del nou paradigma de la política cultural
en el cas barceloní, es procedirà a estudiar les qüestions següents:

1. El desenvolupament institucional, pressupostari i programàtic
de les diverses administracions culturals que operen a Barcelona i
l’evolució, en concret, del plantejament de l’acció cultural municipal.
En aquest sentit, l’anàlisi es focalitzarà en darrer terme en el Pla Es-
tratègic cultural.

2. La constitució de dues institucions centrals dins el nou mapa
cultural de Barcelona: el Teatre Nacional de Catalunya i el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona, dues grans infraestructures que
són concebudes amb la finalitat d’impulsar aquests dos sectors ar-
tístics i que alhora representen dos projectes de revitalització ur-
bana i de desenvolupament de la ciutat en clau cultural.

3. El projecte Fòrum 2004. Aquest megaesdeveniment constitueix
un exemple clar i important de com s’entrellacen economia i cultura
i de com la política cultural constitueix un eix central de l’opció es-
tratègica de desenvolupament de Barcelona.

Amb aquests tres eixos de recerca estudiarem tres aspectes de la
política cultural: 

1. El desenvolupament de la política cultural, les seves etapes i la
relació de les elits polítiques amb les elits culturals.

2. Uns casos concrets i paradigmàtics de política cultural urbana
i la interacció que tenen amb els sectors artístics.
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3. La visió de futur de la política cultural i el projecte de ciutat. 
Fet això, podrem respondre als interrogants plantejats per la re-

cerca, és a dir, la relació entre les dinàmiques postmodernes en l’es-
fera cultural i l’acció de les elits polítiques, l’articulació entre la pro-
moció de les ciutats i l’àmbit cultural, les conseqüències de la
política cultural i la recepció d’aquestes per part dels sectors cultu-
rals, i, en definitiva, si podem parlar d’un nou paradigma de les polí-
tiques culturals a Barcelona i determinar-ne les característiques.
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