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Què entén per gest ió cultural? 

És un terme que no he ut ilitzat gaire. Per mi hi ha la gest ió, que 
és un terme genèric que s?aplica a tots els àmbits, i hi ha la 
vocació cultural, la vocació de generar espais de creació, de 
difusió de la cultura. Les persones que estem al davant 
d?equipaments culturals molt  sovint hi entrem més per la nostra 
implicació en el món de la cultura que per la nostra formació 
directa en el món de la gest ió. 

Creu que és el mateix concepte que el que s?entenia, per 
exemple, fa quaranta anys? 

Aquest terme fa quaranta anys ni s?ut ilitzava. Tinc una certa 
prevenció amb ell. Fa uns anys, era director general del 
Departament de Cultura de la Generalitat  i vaig tenir una taula 
rodona amb dos bons amics meus, el responsable de cultura de 
l?Ajuntament de Barcelona, Ferran Mascarell, i el responsable de 
cultura de la Diputació de Barcelona, en Jordi  Font. Ens van 

demanar que ens definíssim, i ells dos es van definir com a 
gestors culturals. Crec que el terme de gestor cultural s?ha fet 
servir com una visió purament tècnica, i crec que l?acció en 
cultura no és purament tècnica, darrere hi ha d?haver un 
pensament del món, uns components estèt ics, ... i per tant 
aquesta mena de neutralitat  escèpt ica que a vegades evoca el 
terme de gest ió cultural a mi em sembla fict ícia però, a més a 
més, no desit jable. No crec que qui porta equipaments culturals, 
editorials, sigui escèpt ic, qui porta una editorial té gustos i li 
agrada més un t ipus de literatura que una altra.  

I és que fa tot  just  quaranta anys de la tornada de la 
democràcia a Espanya. 

Una de les funcions del servei públic és garant ir o ajudar a 
garant ir que hi hagi una oferta cultural prou rica i diversa i que 
la gent hi pugui accedir. A favor de les polít iques culturals, que 
això que fa quaranta anys no hi era, ara és evident que el ciutadà 
té la consciència que això li toca amb el seu pacte amb l?estat del 



benestar. El contrapunt més negatiu d?això és que, en alguns 
casos, les inst itucions públiques han actuat sobre el món de la 
cultura com si fos un solar desert  en el qual construir un 
projecte. Però en la vida cultural, especialment a Catalunya, és 
prèvia a l?estat del benestar i, per tant, hi havia uns teixits, unes 
iniciat ives, i crec que no sempre s?ha pensat en la 
complementarietat, i a vegades s?ha pensat més en la 
subst itució. La cultura és oferta, és accés, però també és 
part icipació, és vertebració social. 

Com valora les primeres polít iques culturals que es van 
realitzar a Espanya i a Catalunya? 

L?estat del benestar posa unes infraestructures, la creació és 
cosa del creador. Hi ha dues feines: que hi hagin els canals, per 
tant, s?han de fer biblioteques, però també és fer auditoris, 
teatres, ... però no només pedres, sinó també inst itucions. La 
nostra idea de polít iques culturals és tardana i francesa, però 
crec que en tots els estats avançats d?Europa, aquesta idea de 
que hi ha una responsabilitat  del sector públic respecte a la 
cultura hi és, i aquesta sí que va ser present en el moment de la 
Transició.     

Una època on encara no se sabia gaire de polít iques culturals i 
menys encara de gest ió cultural. Vostè pertany a aquesta 
generació, la que es va formar en aquest  sector sense uns 
estudis especialitzats. Com es va endinsar en ell? 

Sóc periodista, he fet una part  de la meva carrera pública més 
drenada en els mit jans de comunicació, però tot això sempre he 
t ingut un vincle amb el món de la cultura. El fet  de tenir certs 
coneixements sobre la vida cultural m?ha donat act ius per fer 
acció cultural. 

L?oferta actual d?estudis en gest ió cultural és adient  a les 
necessitats actuals d?aquest  sector?

La conec poc, però em sembla important formar persones per a 
què t inguin el coneixement de les eines i les tècniques de gest ió 
i t inguin un coneixement de la topografia cultural i, a més a més, 
se?ls hi pressuposi un decantament vocacional per aquest món. 
No sé si n?hi ha suficients o no, però el que sí sé és que si som 
opt imistes i pensem que el sector serà cada dia més fort , la 
demanda serà creixent. 

Creu, doncs, que actualment  són necessaris cursar estudis 
especialitzats per exercir aquesta professió? 

Poder exercir sempre és un terme que m?ha inquietat. Hi havia 
una època en que només podies fer de periodista si tenies el 
carnet de periodista. No es tracta tant d?un requisit , com d?un 

valor afegit . Per tant, la existència d?aquestes persones (gestors 
culturals) és út il. Però que només poden accedir a càrrecs de 
gest ió cultural persones que porten darrere un màster en gest ió 
cultural, home... si porten el màster tenen uns act ius importants. 

Una professió, la de gestor cultural, de la qual s?ha dit  en 
nombroses ocasions que encara està en procés de 
professionalització. Segueix així o ja ha superat  aquesta fase?

És cert  que una part  de l?acció cultural té un punt de 
diletant isme. Per a mi, portar un ateneu, també és acció cultural 
i també demana una certa gest ió. I probablement no tot el teixit  
social està en condicions de professionalitzar unes persones per 
fer això. Per tant, crec que sempre hi haurà un element de 
diletant isme, però sí em sembla út il que el conjunt de les 
persones que fan acció cultural vagin entenent que aquesta 
formació és út il. 

Tinc la sensació que també seria út il una formació en 
comunicació. El fet  cultural és, en bona part , un fet de 
comunicació. 

Hi ha encara molta gent  que no sap ben bé en què consisteix.

És probable. Una part  d?aquesta definició passa per no 
emfat itzar aquesta idea d?escept icisme. Sempre que algú diu 
que no m?entenen, algú pot dir que no t?expliques. 

I, a més, moltes vegades està precaritzada. 

Sí, però això no crec que sigui específic del món de la gest ió 
cultural. Potser sí perquè hi ha un element diferencial, que és 
que l?acció cultural ha estat durant molts anys com un fet 
vocacional que es remunera pel propi goig de fer-ho. Això fa que 
els aspectes professionals no siguin valorats com en altres 
àmbits, però la precarització en aquests moments no és un 
monopoli de la gest ió cultural. És un mal social que va més enllà. 

Vostè ha t reballat  en cultura des de diferents àmbits: premsa, 
inst itucions culturals, des de la polít ica, el sector editorial... 
quines diferències hi ha en t reballar en cultura en aquests 
diferents sectors? 

El món de la cultura hauria de generar mit jans propis amb una 
lògica pròpia. Per a  mi, el gran descobriment és estar al 
capdavant d?un equipament cultural, i això és diferencial. Portar 
un equipament cultural et demana pensar el propi equipament 
dins d?un ecosistema, pensar la seva relació amb les inst itucions, 
la seva relació amb les comunitats, ... i per a mi aquest ha estat 
un signe de puntuació en la pròpia trajectòria molt  visible. 



Entre 1999 i 2002 va exercir com a diputat  al Parlament  de 
Catalunya. En l?àmbit  polít ic va tenir marge per posar en 
pràct ica les polít iques culturals que tenia en ment  o es va 
t robar amb limitacions? 

Les polít iques culturals es fan des dels governs, siguin 
municipals, nacionals, ... Per tant, vaig tenir aquesta sensació de 
fer polít iques culturals sent director general de Promoció 
Cultural, però no pas sent diputat. Com a diputat, els diputats 
no són temàtics, tot  i que vaig part icipar especialment en la 
comissió de cultura, però no vaig tenir la sensació de fer 
polít iques culturals com a diputat, més aviat en part icipar en 
dissenys de coses des d?on es farien polít iques culturals. Per 
exemple, a mi em va tocar ser ponent de la llei de creació de 
l?Inst itut  Català d?Empreses Culturals. Com a diputat es fan més 
aviat eines, que no polít iques culturals. 

És des de l?àmbit  de la polít ica on es pot  t reballar més per 
desenvolupar polít iques culturals o, per contra, en un centre 
cultural com ho és el CCCB? 

Tinc la certesa que totes les inst itucions culturals són eines 
coordinades amb polít iques culturals. El sector públic, dels 
diners que dedica a cultura, una part  important va a les 
inst itucions culturals, als equipaments.

No crec que l'equipament hagi de limitar-se respecte a les 
polít iques culturals de les inst itucions. La dificultat, però també 
l'avantatge que tenim equipaments consorciats, tenen 
interlocució en tots els sent its amb inst itucions amb polít iques 
culturals perfectament diverses. Per tant, la necessitat de diàleg 
és molt  més important.  

«L'acció en cultura no és purament 
tècnica, darrere hi ha d?haver un 
pensament del món, uns components 
estètics, ...» 

Parlant  del CCCB, aquest  disposa d?un pressupost  molt  més 
elevat  que la majoria de centres i ent itats culturals de 
Barcelona. A més, n?hi ha molts que amb prou feines tenen 
recursos per dur a terme la seva act ivitat . Des del seu càrrec 
com a director del CCCB, com analitza aquesta situació?

Crec que la relació entre diners públics i equipament té dues 
carreteres paral·leles: una que és quan et donen i una altra que 
et demana. És a dir, quin encàrrec social tens. Si tu tens un 
encàrrec social menor, necessites menys diners. 

Tinc la certesa que l'acompliment amb la màxima ambició dels 
object ius que les inst itucions i, per tant, la societat atribueixen 
al CCCB, demana una divisió pressupostària una mica més alta 
de la que tenim. No infinitament més alta, però una mica més, 
perquè són requeriments importants, pensar el present, ser 
present a les xarxes internacionals, que les teves exposicions 
vagin al món i expliquin el món vist  des d'aquí, però també que 
els millors noms del món passin per aquí.  

Per això, sóc molt  part idari dels contractes-programa. Per a mi, 
tenen tres parts: primer; la inst itució t 'encarrega un projecte; 
segon, la dotació econòmica i tercer, l'avaluació. Hi ha d'haver 

un sistema d'indicadors que m'indiquin si ho he fet o no. 

 Suposo que no ha que veure en res t reballar en inst itucions de 
la dimensió del CCCB o l?Inst itut  Ramon Llull que fer-ho en 
inst itucions més modestes. 

No té res a veure. Tens menys recursos, però tens menys 
responsabilitats. L'Inst itut  Ramon Llull té recursos per fer el que 
se li demana , però algú et podria dir que  t 'han encarregat que 
la cultura catalana sigui present a l'exterior i fa cinc anys que no 
es tradueix cap llibre. Si no es traduís cap llibre, et podrien dir 
que t 'han donat  uns mit jans i no has complert . Mentre que si 
gest iones una inst itució de menys pressupost, potser també el 
que se't  demana és menys. 

Per tant, no és més fàcil o més difícil. La clau és l'equilibri entre 
el que se't  demana i les eines que et donen per fer-ho. 

«Em sembla important formar 
persones perquè tinguin el 
coneixement de les eines i les tècniques 
de gestió i tinguin un coneixement de 
la topografia cultural» 

Ha t reballat  principalment  a Barcelona, però les seves arrels 
són a Terrassa. No creu que la capital catalana exerceix massa 
com a pol cultural en detriment  de les ciutats de l?àrea 
metropolitana? 

Tinc la sensació que Catalunya, en aquests moments, funciona 
com un sistema cultural únic. I és que, el Fest ival de Jazz de 
Terrassa no és el fest ival per als de  Terrassa que els hi agrada el 
jazz, és el fest ival per als catalans que els hi agrada el jazz i, per 
tant, quan facis el fest ival et vindrà gent de Figueres, de 
Barcelona, ...  

Imaginar que una ciutat serà un sistema cultural complet  en el 
qual els seus ciutadans no hauran de sort ir però tampoc haurà 
de venir ningú de fora és erroni.  No penso que hàgim d'anar cap 
a un sistema fragmentat en el qual cada ciutat hagi de generar 
un sistema complet perquè els seus ciutadans  t inguin de tot. Els 
ciutadans tenen de tot, en el conjunt del sistema. 

Creu, doncs, que s?han exercit  polít iques culturals eficients 
fora de Barcelona en les darreres dècades a Catalunya? 

Sí, ho crec. Anem cap a sistemes  molt  menys localitzats i que, 
per tant,  que el meu fest ival de teatre com a terrassenc pot ser 
el Temporada Alta. Això vol dir fer polít iques culturals de 
cohesió i dinàmiques culturals. 

Per últ im, vostè va dir que no renovaria aquest  any com a 
director del CCCB. Té decidit  el seu pròxim projecte?

El meu contracte s'acaba al novembre d'aquest any. El Consorci, 
en principi, tenia la intenció de no renovar-lo per fer un concurs. 
Si aquesta és la seva intenció, formidable. El que jo he avançat 
és que jo no m'hi presentaré.  

M'imagino els pròxims anys en projectes individuals.  M'imagino 
més això que no anar a un altre lloc. 


