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Si parlem del dret a 
l’accés a la cultura, 

haurem de reforçar les 
connexions entre el món 
de l’educació i el cultural

El Comissionat de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona ha 
estat una cadira de mal seure 
en aquesta legislatura. Primer 
Berta Sureda, després Jaume 

Collboni i finalment, des de 
gener passat, Joan Subirats. 
Aquest politòleg, economista, 

professor universitari i impulsor 
de Guanyem, sap que té poc 

temps per fer tota la feina que 
voldria, però les idees són clares 

i l’agenda mil·limetrada

Fa poc es va acabar la 
qüestionada Quinzena 
de la Dansa, hi vas 
anar? 
Vaig veure’n tres 
peces: la inauguració 
a Hospitalet amb IT 
Dansa, la versió de 
carrer d’Origami (de 
Mudances) a Esplugues 
de Llobregat i, a Santa 
Coloma, el Ballet de 
Marsella, amb una 
versió del Bolero 
de Ravel que em va 
encantar. 

L’any que ve hi 
tornarem quatre 
municipis més: Sant 
Adrià, Viladecans, El 
Prat i Sant Cugat, deu 
en total.

Quina bona notícia! Ets 
consumidor habitual 
de dansa, llavors? 
Soc abonat del Liceu 
i veig la dansa que hi 
fan i, de tant en tant, al 
Mercat de les Flors. No 
en soc cap apassionat, 
però sempre he con-
sumit cultura, fins i tot 
vaig a veure Wagner, 
que per a molts polítics 
és el límit d’allò supor-
table.

Algun cop has dit que 
“no fem cultura per 
tenir consumidors 
culturals sinó per en-

riquir culturalment els 
ciutadans”.
El que vull dir és que 
cal distingir entre el 
consum cultural i el 
dret a la cultura. Amb 
el poc temps que fa que 
soc aquí i el poc temps 
que em queda, he in-
tentat iniciar algunes 
estratègies per refor-
çar les relacions entre 
el món de l’educació i 
el món de la cultura i 
les arts, perquè si par-
lem del dret a l’accés 
a la cultura, òbviament 
haurem de reforçar 
aquestes connexions.

Un bon exemple de 
com fer-ho és el que 
està passant a tres 
instituts-escoles, que 
han basat la seva línia 
pedagògica en un art: 
Antaviana, amb el circ, 
El Til·ler, amb la músi-
ca i Trinitat Nova amb 
els audiovisuals. 

Una altra línia d’acció 
està enfocada a refor-
çar els ensenyaments 
artístics, que si en el 
cas de la música estan 
bastant assentats, no 
és així per a la dansa.

És clar que això 
depèn del Consorci 
d’Educació, i per 
això he demanat 
d’incorporar-me al 
Consorci d’Educació 

Per Bàrbara 
Raubert
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“Les subvencions no són la solució quan 
el tipus de problema és estructural. 

Necessitem programes que vagin al fons 
i amb continuïtat”

com un dels quatre 
representants de 
l’Ajuntament, alhora 
que s’ha convidat a 
la Tinent d’Alcalde 
d’Educació al Comitè 
Executiu de l’ICUB.

Les subvencions no ar-
riben a tothom qui les 
demana i tu algun cop 
has dit que no són cap 
solució.
No són la solució quan 
el tipus de problema 
és estructural. Aquest 
any hem seguit aplicant 
el programa de sub-
vencions i ho seguirem 
fent l’any que ve, però 
volem fer alguns pas-
sos més amb projectes 
d’actuacions comu-
nitàries com Art i Part, 
o la iniciativa d’El Xam-
frà, que du la música, 
la dansa i el cant a les 
escoles. Necessitem 
programes que vagin al 
fons i amb continuïtat. 
No es tracta de llençar 
diners per fer aparèixer 
coses puntuals que no 

resolen res.

Dins l’ideari de 
Barcelona en Comú, la 
cultura de base és un 
dels conceptes forts i, 
de vegades, s’ha vist 
un suposat elitisme en 
alguns equipaments 
culturals. La dansa 
corre el perill de 
veure’s des d’aquest 
prisma?
Hi ha aquesta imatge 
obsoleta de la dansa 
amb un tutú i “El llago 
de los cisnes”, però que 
crec que a mesura que 
anem acostant la dan-
sa als barris, anirem 
sortint del clixé. 

Des del món de la 
dansa també s’hi pot 
fer alguna cosa. Per 
exemple, La Partida, el 
darrer espectacle que 
he vist al Mercat de les 
Flors, és l’expressió 
d’una cosa tan accessi-
ble com el futbol que, a 
més, es pot vincular al 
debat sobre el gènere. 

És una peça que trenca 
estereotips.

Tenim prou equipa-
ments per a les arts 
del moviment?

L’interessant no és tant 
els espais disponibles, 
sinó l’arrelament que 
aquests tenen amb 
l’entorn. M’agrada molt 
el que fa La Caldera 
amb les escoles que 
té al costat, el treball 
comunitari d’El Graner 
o el vincle del Mercat 
de les Flors amb el 
Poble Sec. A l’hora de 
parlar d’espais, hem de 
pensar en entorns, en 
activitats situades i en 
xarxes que interactuen.

Quin creus que ha de 
ser el paper de l’APdC?

En la mesura que el 
sector estigui més co-
hesionat i articulat, més 
força tindrà. El meu 
consell seria treba-
llar més d’acord amb 
l’àmbit educatiu.

Per Bàrbara 
Raubert


