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Glossari d’arts i inclusió social
ARTS COMUNITÀRIES

ARTS INCLUSIVES

Les arts comunitàries són polièdriques i apel·len la riquesa
implícita en la diferència social, política i educativa, per les
cultures que es troben en un espai comú, pel procés i la
creació artística mateixa, per les ideologies i el moment
històric, etc. Per tant, una definició unidireccional seria
esbiaixada. Trobem pràctiques artístiques de caràcter
comunitari en qualsevol racó del món i, encara que usem la
mateixa terminologia, no sempre es refereix al mateix. El
terme comunitat posseeix unes connotacions i uns valors
absolutament diferents segons el context i la cultura en què
es fa servir. Altres termes empleats en diferents països són
Applied Arts, al Regne Unit; New genre public art, als Estats
Units; Teatro vecinal, a Argentina, i Community Cultural
Development, al Canadà. Aquesta universalitat multiplica la
varietat de formes i propostes, així com la manera com
s’expressen i se situen.
Les arts comunitàries actuen de paraigua aglutinant una
àmplia diversitat de pràctiques que recullen elements comuns
en diferents gradacions.

En la majoria dels casos, el terme arts inclusives apel·la que
persones no habituals als escenaris hi participin com a
creadores. No obstant això, en els últims anys, no s’usa amb
tanta freqüència a causa de diverses consideracions, com ara
qui inclou a qui? La inclusió és una homogeneïtzació, una
negació de la diferència? On s’inclou?

DIFERÈNCIA
Davant la discapacitat, els col·lectius, les etiquetes i els
estigmes, entre altres, les arts comunitàries ressalten la
diferència com a valor, riquesa, oportunitat i descobriment.
DIVERSITAT INTEL·LECTUAL I/O FUNCIONAL
Aquesta terminologia recull les conseqüències de sistemes
ideològics que marginen, exclouen i etiqueten les persones
que pateixen una diversitat intel·lectual i/o funcional. Per això,
les pràctiques artístiques comunitàries modifiquen les
etiquetes i enfront de discapacitat empren diversitat
—recentment, un autor utilitza discapacitat?—, i davant
malalts mentals es fa servir persones ateses per serveis de
salut mental.

ARTS APLICADES
En els últims anys s’usa també aquest terme, que prové d’una
traducció d’applied arts. Les reticències en el seu ús es
refereixen, d’una banda, a la possible confusió amb les arts
plàstiques aplicades; de l’altra, al fet que la denominació
inclou el verb aplicar, el qual denotaria, com en el cas anterior,
una relació de poder subjacent: per què aplicar? Qui en
decideix la finalitat? Quin paper hi tenen les persones, els
grups i els denominats col·lectius?
TERÀPIA, EDUCACIÓ i ACCIÓ SOCIAL
Són valors intrínsecs als processos artístics. En el cas de la
teràpia, la pràctica artística implica un procés de canvi
personal i grupal. Així, doncs, dependrà de cada projecte,
organització o institució definir els valors de les seves accions.
En el marc d’aquesta formació per a gestors culturals,
d’entrada, no s’han de destacar aquests conceptes, sinó que
desenvolupem projectes de producció artística amb persones
diverses i transversalment s’activen processos de canvi,
educatius, socials, etc., dels quals ens hem de responsabilitzar
i als quals hem d’acompanyar.
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