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La quarta paret no existeix. Em sorprèn cada vegada que algun
professional de l’escena em comenta després de la funció que m’ha vist
entre el públic mentre estava actuant; de fet, el que acostumen a dir és
que veuen i senten clarament a tots espectadors que ocupen la sala. La
visió frontal del públic amb totes les seves reaccions és una de les moltes
eines que els artistes del directe utilitzen per regular ritme i intensitat de
la seva actuació. Sempre he pensat que aquesta deu ser una visió
privilegiada que les persones que no hem tingut mai l’oportunitat d’estar
damunt d’un escenari portant el pes d’una representació desconeixem
completament.
Els elements simbòlics que es posen en joc a l’hora de veure un espectacle
d’arts escèniques, una pel·lícula, escoltar un concert, llegir un llibre o
assistir a exposició, són d’una complexitat immensa. La capacitat per
compartir els codis que defineixen aquests elements és la que permet que
els projectes culturals arribin correctament als seus públics. Un fet tan
simple com seure en un teatre, un cinema o en una butaca de lectura és,
en realitat, la conclusió d’un camí complicat i sovint molt desconegut.
Tothom està d’acord en què l’experiència del públic en contacte amb la
proposta cultural ha de tenir la màxima qualitat per aconseguir resultats
satisfactoris i que és responsabilitat de la part artística (creació, producció,
difusió) el fet d’aconseguir-ho. Però crear bons espectacles no
necessàriament porta a tenir més espectadors. Escriure bons llibres no ens
duu a augmentar els índexs de lectura. Així doncs, la capacitat per captar
l’atenció i crear hàbits en el públic cultural depèn només en part de la
qualitat de les propostes artístiques.

La majoria d’estudis realitzats a l’entorn del públic i de les possibles
estratègies que permeten arribar-hi acostumen a concloure que les
barreres d’entrada més habituals per a l’accessibilitat són econòmiques,
informatives, geogràfiques i formatives. A partir d’aquesta definició
experts de múltiples tendències han aportat les seves possibles solucions
més o menys originals a cadascun d’aquests obstacles, deixant clar que el
més difícil d’abordar és el que afecta a la formació.
El prestigiós investigador nordamericà Alan Brown, especialitzat en
institucions culturals sense ànim de lucre, defineix en el seu Arc of
Engagement la importància clau de la fase preparatòria prèvia a qualsevol
activitat de caràcter cultural. Els estudis de Brown, realitzats a partir de
l’anàlisi d’una immensa quantitat d’enquestes personals en múltiples
equipaments culturals, confirmen que els espectadors que assiteixen a
espectacles amb preparació o contextualització prèvia gaudeixen molt
més de l’activitat i es transformen en promotors excel·lents de cara a
captar nous espectadors en el futur. Per confirmar-ho, només cal fer un
cop d’ull als excel·lents resultats de l’experiència de la Escuela de
Espectadores de Buenos Aires, on el professor Jorge Dubatti porta més
d’una dècada demostrant l’amplíssim interès formatiu del públic i la seva
directa relació amb l’augment de l’assistència als teatres.
La preparació, entesa des d’una perspectiva àmplia, és fonalmental per a
la millorar la comprensió i augmentar el gaudi de totes les experiències
culturals. I les bones experiències són clau per tal d’afavorir-ne la repetició
i transformar en un hàbit la relació de les persones amb la cultura. Així
doncs, la millora de la relació dels ciutadans amb les activitats culturals
només es pot produir a partir de projectes que incloguin tots els àmbits de
relació personal començant per l’entorn familiar i de l’ensenyament fins a
les organitzacions de la societat civil. Hi ha tants agents implicats en
aquests àmbits que només una estratègia global assumida com una
responsabilitat política de primer ordre hi pot aportar solucions efectives.
Catalunya compta amb alguns bons exemples en l’àmbit de la connexió
entre les propostes culturals i el públic. L’existència al nostre país del Club
TR3SC, el club cultural independent més gran d’Europa amb més de 40 mil
socis, ha permès posar a prova algunes de les més innovadores estratègies

de captació, promoció i fidelització dels públics de la cultura. Apropa
Cultura, projecte iniciat a L’Auditori que actualment agrupa a més de 50
equipaments culturals del país, demostra la potència de les accions
conjuntes a l’hora d’activar l’accessibilitat a activitats tan diverses com la
música clàssica o l’art contemporani. Des de l’àmbit cooperatiu,
experiències com la de Drac Màgic amb més de 40 anys de dedicació al
cinema han ajudat a construir mirades de moltes generacions cap a un
cinema compromès i de qualitat. Més enllà d’aquests tres exemples, cada
vegada més entitats culturals públiques i privades han començat a dedicar
una part important dels seus esforços en la comprensió de les dinàmiques
del seu públic intentant millorar-ne els resultats.
El públic és un element més qualitatiu que quantitatiu i més actiu que
passiu. Sovint es pot cometre l’error d’entendre que les estratègies de
captació i fidelització de públics tenen com a objectiu aconseguir fer
augumentar les dades d’ocupació i de vendes a qualsevol preu amb una
finalitat pràcticament financera. En la pràctica real, aquest enfoc seria
impossible. Cada activitat s’ha de dimensionar i treballar per a un públic
existent i sobretot per a un públic potencial amb vocació d’arribar a
aquella quantitat de persones que la facin viable socialment i econòmica.
Després de la revolució digital de la primera dècada del segle XXI, cap
activitat pensada per ser viscuda de forma social pot pretendre que el seu
públic pugui romandre passiu davant qualsevol de les propostes que rep.
L’era de la interactivitat aporta nous reptes i moltíssimes oportunitats per
enriquir la relació entre els creadors i el seu públic fins a esborrar, de
vegades, la línia que separa l’un de l’altre. La professora britànica Katy
Raines, experta en segmentació de públics culturals, explica que la
societat actual viu en un procés d’atomització de les preferències
culturals, fent obligatori un nou enfoc més obert i transversal a l’hora
d’entendre el públic. Raines proposa una gran divisió entre els col·lectius
generalistes, els contemporanis i els clàssics per tal de traçar una sèrie
d’estratègies innovadores a l’hora de creuar el públic entre diverses
disciplines artístiques. Les persones estan més preparades i tenen més
capacitat per poder aprofundir en la seva vida cultural si sabem crear els
entorns adequats per tal que els resulti còmode. Aquí és quan torna a

entrar en joc la funció de l’administració pública com a garant de la
diversitat i l’accessibilitat.
Tradicionalment la gestió pública ha centrat els seus esforços en la creació
i la producció. El binomi que formen l’artista i el públic ha tingut un
aproximació clarament decantada cap al fet artístic entenent, en el millor
dels casos, que la participació del públic en qualsevol de les activitats
hauria de ser una conseqüència lògica del suport a la creació i la
producció.
L’any 2013, el Departament de Cultura va crear l’Àrea de Públics
precisament per visibilitzar una necessitat de canvi real en la visió pública
tradicional. El nou equip ha promocionat exemples de bones pràctiques
entre els equipaments públics i privats del país i ha posat en marxa una
experiència trencadora com Escena25, una aliança pel públic jove amb
l’objectiu de facilitar 25 euros en despesa cultural a totes les persones
residents a Catalunya d’entre 18 a 25 anys. De totes maneres, el principal
objectiu pel qual treballa l’Àrea de Públics és el de la creació del Carnet
Cultural de Catalunya, un projecte que convertirà el carnet unificat de
biblioteques amb l’autèntica clau d’accés als serveis i les activitats
culturals del país en una iniciativa pionera a nivell mundial. A partir de
l’existència d’aquesta nova eina, els ciutadans podran accedir de forma
senzilla a tot els serveis bibliotecaris, físics i digitals, al mateix temps que
podran intensificar l’ús dels equipaments culturals públics i privats del
país: informació més contextualitzada, millor servei, increment de l’ús i
enriquiment de l’experiència. El nou carnet cultural és l’exemple de com la
cultura, des d’una administració compromesa, pot contribuir a millorar la
societat, fent-la més intel·ligent, preparada, creativa, crítica i capaç
d’assumir la responsabilitat de prendre decisions, individuals i col·lectives,
de la manera més encertada.
La feina dels professionals que gestionem organitzacions culturals hauria
de conduir a que la trobada entre l’artista i el seu públic fos un procés
viscut amb la màxima naturalitat. L’autèntic repte és aconseguir un canvi
de perspectiva. Hem de canviar el punt de vista tal com fan els actors i
actrius que miren fixament el seu públic cara a cara quan estan
representant els seus personatges. Hem de ser conscients que cal posar el

mateix esforç en entendre i donar suport a l’àmbit creatiu com el que s’ha
de posar en entendre i activar el públic al qual va destinada la creació. Al
capdavall, aquest públic és la mateixa societat que amb els seus impostos
contribueix a finançar una part vital de l’activitat cultural del país.

