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editor's note 

Repassant el teu perfil professional,
trobem que has estat en molts sectors
diferents; teatre, ràdio, docència,
editorial… Quin és el motor que
propicia aquests canvis? 

Quan jo vaig començar a treballar en
teatre, a mi m’apassionava el teatre. Vaig
estudiar publicitat, comunicació i després
em vaig especialitzar en publicitat i en
màrqueting, però la meva passió sempre
ha estat la comunicació, tecnologia i
teatre. Són els tres àmbits en els quals a
mi m’agrada treballar. És a dir: arts,
mitjans i tecnologia. 

T’ha d’agradar i llavors dedicar’t-hi.
Aquesta visió oberta a mi m’agrada molt i
de fet és el que busco fer jo cada dia. En
la meva carrera he intentat marcar blocs
de tres-quatre anys com a molt,  cada
tres-quatre anys m’he obligat a canviar;
des dels 21 que vaig acabar la carrera.
M’he obligat en alguns casos, perquè hi
ha hagut moments en els quals estàs
còmode i m’he dit a mi mateix: Jordi has
de canviar, perquè llavors ho agraeixo. I
valia la pena fer-ho, la comoditat en
aquest territori nostre no aporta coses
bones, ans al contrari. 

Quines són les principals
característiques d’un bon gestor
cultural? I aquelles que s’han d’evitar? 

He pensat bastant sobre això, perquè
definir gestor cultural és una cosa que de
vegades des del mateix món professional
de la cultura, no està tan ben vist com
ens podríem imaginar. Vivim una
dicotomia entre el fet creatiu en sí i
aquell que gestiona aquesta creativitat. I
aquesta dicotomia, moltes vegades ha
estat mal entesa; per una part uns són els
que creen i els altres són els que
gestionen, però un gestor cultural ha de
ser tan creatiu com aquell que es
considera creador pur. 

De fet, diria que cada vegada hi ha
menys creador pur que viu en un espai
neutre de creativitat absoluta, si no que
vivim en un espai híbrid entre la
creativitat i la gestió. 

Per exemple, l’Àngel Sala i el Mike
Hostench (director i subdirector del
Festival de Sitges), que no em diguin que
no són creatius. Cada any han de crear
un discurs sobre un festival de cinema
fantàstic. 
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editor's note 

Aquesta dicotomia entre la gestió pura i 
la creativitat, és una cosa que genera 
tensions que ara avui em semblen 
paradoxals, però que precisament els 
bons gestors culturals han d’intentar 
esborrar. Un bon gestor cultural ha de ser 
tan creatiu com sigui possible i alhora tan 
bon gestor com sigui possible, perquè 
només amb la unió d’aquestes dues coses 
tiren endavant projectes de veritat. 

Al final has de tenir aquesta capacitat 
d’entendre en primer lloc: perquè vols fer 
les coses i què vols explicar; i després, 
has de tenir la capacitat de gestionar-ho i 
d’aconseguir els recursos per tirar-ho 
endavant, executar-ho en els terminis 
que són possibles... Si no entres en un 
estat d’indefinició creativa, que dic jo, 
una mena d’estat eteri. Per mi, la fusió de 
la creativitat i la gestió és el que defineix 
un bon gestor cultural. 

Per tant, la combinació perfecta és: 
creativitat i capacitat gestora. 

I passió, t’ha d’apassionar allò que has 
escollit. Establir el que t’agrada i anar 
fins al fons. Estàs treballant en un àmbit 
on tot canvia constantment. El mateix 
concepte de cultura no és igual avui que 
fa deu anys, ni que fa cinquanta anys, 
per tant, estàs treballant en un entorn on 
tot canvia constantment i ara, amb la 
revolució digital, encara més. És un espai 
on els recursos econòmics són escassos, 
per tant, ningú es posa a treballar en 
cultura per fer-se ric.  

Evidentment tothom vol guanyar, ser 
feliç, i viure el millor possible, però 
després, decideixes treballar en el món 
cultural per un altre tipus de valors. 

Aleshores són tres elements. 

És com un triangle, creativitat lo primer; 
segon, capacitat de gestió; tercer, passió 
per un àmbit concret. 

Es necessita una formació específica o 
simplement interès i passió pel sector 
en el qual es treballa? 

La formació la necessites sempre, el que 
passa que depèn d’on la treus. Nosaltres 
estem en un sistema en què, per raons 
òbvies, tenim un procés de formació que 
està molt lligat a blocs de formació: 
graus, postgraus... i cada cop et vas 
especialitzant més, la qual cosa està molt 
bé i em sembla fabulós, però a banda 
d’això, hi ha altres maneres d’aprendre. 
Són aquestes les que crec que no posem 
prou en valor. 

Quan vaig començar a treballar en 
teatre, vaig entrar en una empresa de 
teatre on em vaig passar el meu primer 
any aprenent; seient al costat de les 
taquilleres preguntant-li a elles, i amb 
elles aprenia. Les organitzacions tenen 
una intel·ligència que moltes vegades no 
sabem extreure. 
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Creus que hi ha estudis que creen un 
perfil de gestor cultural més que 
d’altres? Quin tipus de formació 
consideres que és necessària? 

Jo vaig entrar al món de la cultura des 
del marketing i la comunicació, però 
molta altra gent pot entrar des d’altres 
àmbits. Els camins d’entrada són tants.... 
es requereix formació reglada i sobretot 
dedicar temps cada dia a preguntar als 
veterans del lloc, “què feu?”, “perquè ho 
feu?” i preguntar també ara a la gent que 
acabes d’incorporar a l’equip, perquè 
l’aprenentatge és constant, i això no ho 
fa cap postgrau ni ningú. 

Tinc alumnes de màster i de postgrau de 
diferents parts del món. Aquest tipus 
d’estudis, si els acotes bé en el temps, 
són molt útils, t’obren moltes portes 
mentals que igual amb l’aprenentatge del 
dia i dia et costaria més de tenir, però 
això no substitueix que, quan comences a 
treballar, si treballes en un museu o en el 
món editorial o en el món del cine, has 
d’estar allà, veient com roden, com plou, 
en definitiva, el que és l’ofici. 

Es pot definir el concepte cultura? 

Intentar definir cultura, per mi, és posar 
un perímetre artificial. On poses el 
perímetre de cultura? Depèn. Si te’n vas a 
Romania, per ells la indústria del software 
i la programació és indústria cultural, en 
canvi quan aquí parlem d’indústries 
culturals, el concepte ens fa “repelús”. 
M’agrada més dir empreses culturals o del 
sector cultural en general. Però hi ha llocs 
al món on tu has de parlar d’indústries 
culturals, i al final és una qüestió 
semàntica perquè estem parlant del 
mateix. 

Hi ha molts prejudicis, a vegades s’entra 
en “això és cultura o és entreteniment?”, 
cal discutir sobre això? Tombem prejudicis 
i anem a veure què volem explicar, de 
veritat, quins valors. I a partir d’aquí, fes 
la teva guerra. 

Quins avantatges o dificultats hi ha 
entre treballar en el sector públic i el 
privat? 

Crec que tothom, un cop a la seva vida, 
ha de passar un temps per l’Administració 
Pública, com abans quan hi havia el 
servei militar obligatori. Jo vaig estar 4 
anys i estic encantat de la vida d’haver- 
ho fet, no sé si ho repetiria, perquè 
m’agrada molt la llibertat personal.  
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Tu ets molt lliure quan crees els teus 
projectes, portar-los a terme com creus 
que els has de portar. És diferent quan 
estàs gestionant una Administració 
Pública com la que em va tocar gestionar, 
una direcció general, amb gairebé 150 
milions d’euros de pressupost. Un 
pressupost de diners que són de tots, 
entenent que hi ha moltes sensibilitats, 
molts procediments legals i que estàs 
diàriament escrutat per l’opinió pública, 
els mitjans i els sectors professionals. 

Una de les mancances que té el sector 
públic a nivell directiu, són els 
professionals reals del sector. 
Professionals que hagin estat treballant 
de debò, lluitant per aixecar projectes 
propis i que han entès la duresa de no 
tenir diners, d’haver de pagar sous. En 
l’administració pública, en canvi, tot està 
pagat d’entrada, el problema no és com 
guanyar, sinó com gastar. És bo veure les 
dues parts. 

Hi ha una visió intermèdia, en la qual no 
crec, que em sembla com una entelèquia. 
Al final, o és públic o és privat, no 
existeix allò semi-públic. El que és públic 
és de tots, ens pertany a tots. No hi ha 
res més públic que allò públic. Catalunya 
ha estat sempre un territori on durant 
segles la societat civil s’ha organitzat per 
crear espais de cultura allà on no n’hi 
havia, tots tenen un orfeó, un ateneu... 
això no és nou. Fa 200 anys que la 
societat s’autorganitzava per gestionar la 
vida cultural. Però això és privat, pot ser 
que tingui interès públic, però és 
privat. Hi ha una línia necessària que s’ha 
de posar entre allò públic i allò privat, ja 
que ens ajuda després a reclamar al 
primer allò que ha de fer. 

Tu t’encarregaves de donar les 
subvencions? 

Sí, totes. 

Quins projectes creies que mereixien 
tenir una subvenció? 

Primer de tot, s’ha de generar una divisió 
clara entre allò públic i allò privat. Allà 
on socialment és interessant, i fins i tot 
vital, generar i propiciar una sèrie 
d’activitats que, des del sector privat 
seria impossible poder-ho fer. Per 
exemple, la xarxa de biblioteques de 
Catalunya o la xarxa de teatres i 
auditoris, que mai seran rendibles. 

En l’administració pública
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Has de definir aquells serveis bàsics per 
un país. Has de ser capaç de fer-ho, i 
nosaltres com a país, hem de ser capaços 
de dir si ho volem o no. És una decisió 
política. Una vegada que hi ha uns 
serveis bàsics que decideixes que la 
població mereix i que creiem ha de tenir 
un país, ho has de garantir i fer que 
funcioni. 

Aleshores, dintre de la línia del privat hi 
ha graus: allò que és privat absolut, que 
no necessita suport públic, i després hi ha 
entorns associatius, de naturalesa 
deficitària en un sentit econòmic, però 
que tenen un retorn social evident, i que 
requereixen, si vols que existeixin, 
d’aquest suport. Per tant hi ha dos 
elements: un retorn social que és difícil 
de valorar i el retorn econòmic. Això no 
vol dir que, a aquells que tenen retorn 
social, no els hi demanis què estan fent 
amb el seu retorn social i que està fent 
per fer eficient el seu retorn econòmic  
amb allò que està assumint des de 
l’Administració Pública. 

Un punt intermedi seria, per exemple, el 
món del teatre musical, en el qual 
necessites un gran múscul econòmic, però 
després tens també un gran retorn. En la 
part extrema, estarien les companyies 
privades que fan produccions més petites 
o alternatives, sense possibilitat de 
retorn, que requereixen de suport públic 
concret. 

I després hi hauria un altre espai, que 
seria el que necessita diners públics 
perquè estem en un entorn global i 
competitiu en el qual la majoria de 
governs de països avançats inverteixen 
en aquest sector cultural perquè saben 
que els aporta retorn econòmic, social i 
per tant, si vols competir en aquest 
entorn global, has de ser-hi.  

Un exemple seria, les polítiques que es 
duen a terme a cada país per potenciar 
la producció de pel·lícules pròpies. Si no 
s'actua en aquest sentit, hi ha una 
indústria tan poderosa nord-americana, 
que s’ho menja tot. Pots conviure amb 
aquest tipus de producció, però si vols 
explicar qui ets, amb pel·lícules i sèries, 
necessites suport públic.   

I la lògica de subvencionar projectes 
com el Sónar o el Primavera Sound, 
que per sí mateixos generen molts 
ingressos? 

Aquests projectes no necessiten 
subvenció, però potser és el govern el 
que ha d’aprofitar aquests esdeveniments 
per fer alguna activitat que interessi 
activar. Per exemple, com a govern, a mi 
m’interessa que el Primavera tingui una 
part de mercat professional on tots els 
professionals d’arreu del món vinguin, i 
m’interessa grups d’aquí que hi siguin. No 
puc fer un escenari de grups catalans, no 
funcionaria, no hi hauria ningú. Has de 
generar un espai de mercat on puguis 
col·locar, entre altres coses, allò teu, 
perquè tens una oportunitat, que si 
l’haguéssim de pagar de debò, des de 
zero, no te la podries permetre. 
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Un suport públic específic per això, té 
sentit. Són festivals que retornen amb 
impostos més del que se’ls ha donat. Has 
d’establir la jerarquia de lo més públic a 
lo menys, i a partir d’això, determinar 
quin ajut requereix cada projecte. En el 
cas dels videojocs, per exemple, no es 
donen subvencions com en el sector 
teatral, però com que és un sector que 
dóna feina a programadors, guionistes, 
etc. se li apliquen avantatges fiscals i 
altres tipus d’ajuts de caràcter no 
econòmic. Has de valorar l’eina que poses 
en cada cas. 

Creus que hi ha alguns sectors que es 
caracteritzen per ser més innovadores 
que d’altres? 

No crec que hi hagi sectors més 
conservadors que d’altres. Al final, 
darrere de cada projecte cultural hi ha 
persones, i són aquestes les que són més 
o menys innovadores. Per exemple, en els 
darrers anys han sorgit noves editorials, 
de títols independents, que estan tenint 
un gran èxit. Part tant, el màxim 
dinamisme es pot donar en sectors tan 
clàssics com l’editorial, que són difícils de 
canviar. Un altre exemple és el sector del 
patrimoni, que està vivint un moment 
d’innovació en què la tecnologia i la 
realitat virtual permetran millorar 
l’experiència dels visitants com mai ho ha 
fet.   

Per tant, no crec que hi hagi sectors més 
innovadors que d’altres, en tot cas, hi ha 
sectors més desorientats que d’altres. 

Creus que esdevenir un gestor cultural 
en els nostres temps és una tasca 
difícil? Quins consells donaries als 
futurs gestors? 

És tan difícil com moltes altres tasques. 
Tot el que mou la tecnologia i la revolució 
digital és cultura i continguts culturals. 
Per tant, hi ha més necessitat que mai de 
gestionar creativitat. Creativitat 
gestionada perquè sigui una cosa 
rellevant pel públic. No crec que sigui més 
difícil ara que fa deu o vint anys, al 
contrari, crec que hi ha més oportunitats 
que mai, el que passa que requereix una 
dosis important de capacitat de treball i 
de sort. Però la sort també l’has de 
treballar. 

Pel que fa als consells, és important tenir 
criteris professionals per treballar i 
sustentar les teves propostes, per més 
etèries o metafísiques que siguin, has de 
tenir criteris professionals per poder 
explicar allò que vols fer, perquè ho vols 
fer i on vols arribar. Un altre consell és la 
passió per un àmbit concret. El gran 
avantatge que tenim els gestors culturals 
és que vivim d’allò que ens apassiona i, 
per tant, fem que allò que ens apassiona 
estigui bé. Has de tenir la part 
professional més freda però també la part 
passional . 

El gran avantatge que tenim

els gestors culturals és que
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