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Introducció

Quan es pensa en espais de la cultura, les primeres imatges que vénen al cap

són els espais creats expressament per a gaudir de l’art i la cultura, és a dir,

les biblioteques, els museus, els grans auditoris, els teatres, els festivals, els

cinemes, etc.: el que podríem anomenar els espais tradicionals. Tanmateix,

poques vegades es pensa en un hospital, un centre comercial, un restaurant,

la casa del veí, el carrer, el camp o un espai virtual a Internet. Probablement, el

motiu sigui que aquests són espais que s’han anat incorporant en les darreres

dècades, alguns tot just fa uns anys. Tot i que espais com la llar ja eren habituals

en el segle XVIII, sembla que ara hi ha un retorn al gaudi del petit format i de

la proximitat. És a dir, encara són relativament recents per a molta gent, fins

i tot per als especialistes i gestors de la cultura, que tot just comencen ara a

pensar-los com a nous camps de feina.

Aquesta assignatura que es presenta pretén fer un recorregut pels diferents

espais culturals, des d’aquells que podem anomenar tradicionals o històrics,

als recents espais que ofereix el ciberespai.

El primer mòdul tractarà del concepte d’equipament�cultural, i s’hi fa una

reflexió per tal d’entendre l’equipament com a un servei d’interès general per

a la ciutadania. Coneixerem les característiques específiques dels anomenats

equipaments culturals tradicionals i situarem la gestió cultural en el marc de

la seva organització interna.

En el segon mòdul es revisaran els espais�patrimonials o de memòria. Ente-

nem per aquests no només els museus, els parcs arqueològics o els centres

d’interpretació, sinó també els espais històrics, aquells on va succeir alguna

cosa en el passat que ara es recorda, un espai efímer però impregnat de memò-

ria. També reflexionarem sobre els espais inventats o imaginaris on passa una

novel·la i que esdevenen paisatges d’un imaginari col·lectiu, en alguns casos,

com veurem, cita obligada d’itineraris turístics.

El tercer mòdul estarà dedicat als espais�de�representació; és a dir, aquells que

acullen les diverses expressions de les arts en viu i que poden ser per exemple

un teatre, una carpa de circ o un festival. Es tracta d’espais on les arts en viu

són les protagonistes, tot i que, com ja se sap, la línia divisòria entre un art i

els altres és cada cop més feble, ja que es tendeix cada vegada més a la fusió de

les arts i de les expressions artístiques. El quart mòdul ens mostrarà un mapa

dels punts de trobada entre professionals i d’aquests amb el públic.

El cinquè i darrer mòdul el dedicarem als nous�espais�del�segle�XXI. Aquells

que a poc a poc es van convertint en protagonistes de l’activitat cultural i

artística, com són els espais educatius i comunitaris, les cases particulars, els
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espais urbans i rurals, per a acabar amb els espais virtuals. És evident que al-

guns d’aquests no són nous, com penjar obres d’art o fer petits concerts al

saló de casa, que ja era habitual en segles passats, però sembla que hi hagi un

ressorgiment del desig de recuperar la proximitat que té fer-ho a la llar, prop

de l’artista, amb un contacte més directe i potser més humà. És possible que

la crisi en la qual estem immersos en els darrers anys hagi propiciat les condi-

cions –tant per als artistes com per al públic– perquè això succeeixi.

Acabarem reflexionant sobre la revolució que ha suposat en les nostres vides,

en l’àmbit social i sobretot com a consumidors culturals, l’aparició d’Internet

i tot el ventall de possibilitats que ens ofereix el ciberespai. Crear la nostra

pròpia galeria d’art, visitar un museu com el del Louvre sense moure’ns de casa

i contemplar les obres més a prop que si estiguéssim davant de les mateixes

o gaudir d’una òpera en un cinema de la nostra ciutat eren situacions que, fa

uns pocs anys, no podíem ni tan sols imaginar.

Tot aquest recorregut ens fa pensar una vegada més en la constant evolució

en què està immersa la cultura, en com aquesta i les arts canvien i s’adapten

en funció d’allò que es produeix en un àmbit social i com cada vegada més

podem crear, pensar i imaginar nous espais on les arts puguin tenir cabuda.

Paral·lelament, hem de constatar que l’accés a les mateixes no és ja com ha

estat durant molts de segles, una cosa reservada només a les elits del moment,

sinó que aporten una possibilitat de democratització real. I sobretot, cosa que

no passava fins ara i que les tecnologies de la informació i la comunicació ofe-

reixen, es facilita que siguem no només espectadors de l’obra, és a dir, passius,

sinó creadors de la mateixa, actius. Això és realment una reflexió important

que cal fer, ja que suposa un canvi substancial en la manera en què consumim

i consumirem la cultura i les arts a partir d’ara.

En aquest sentit, els gestors culturals hauran de fer també una revisió impor-

tant sobre el rol que juguen i jugaran en aquest nou context. Caldrà prepa-

rar-se i conèixer de primera mà tot el que aquestes tecnologies i aplicacions

que van sorgint ofereixen, i caldrà també incorporar-les i usar-les per a treure’n

el màxim profit i crear, potser, nous escenaris i espais.



CC-BY-NC-ND • PID_00214203 5 Els espais d’intervenció cultural

Continguts

Mòdul didàctic 1
Els equipaments culturals
Gemma Carbó Ribugent, Taína López Cruz i Alfons Martinell Sempere

1. Definició d’equipament

2. Història i gènesi dels equipaments culturals

3. Funcions i especialitats dels equipaments culturals

4. Tipus d’equipaments culturals

5. La cultura en altres equipaments

6. Gestió dels equipaments culturals com a una especificitat de la gestió

cultural

Mòdul didàctic 2
Els espais de la memòria
Laura Solanilla Demestre

1. Patrimoni cultural i memòria

2. Les institucions de la memòria (AML)

3. Els espais oberts

4. Els espais del patrimoni viu

5. El patrimoni en línia

6. Resum

Mòdul didàctic 3
Els espais de representació
Paola Marugán Ricart

1. Tipologies d’espais

2. Models de programació: teatres i festivals

3. El temps de representació a les arts en viu

Mòdul didàctic 4
Els punts de trobada professional
Paola Marugán Ricart

1. Festivals i fires

2. Xarxes i circuits

3. Altres trobades

4. El gestor cultural

Mòdul didàctic 5
Nous espais per a la cultura i les arts
Elisenda Belda Aparicio

1. La llar com a espai de consum i representació artística

2. Els contextos educatius i comunitaris

3. Espais a la ciutat i al camp

4. Espais virtuals
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5. Conclusions
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