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A. Introducció 
 
 
La publicació tracta sobre les professions culturals que han nascut arran de la 
difusió de les noves tecnologies i de les relacions socials modernes. Segons els 
autors existeixen dos grans cicles que caracteritzen la nostra època. Per una 
banda, ens enfrontem a una creixent cultura de la globalització, que busca 
reduir les distàncies espacials i temporals i homologar les informacions, i per 
l’altra, existeix una gran necessitat de contacte, de tenir cura d’allò local, dels 
objectes i del cos. Aquests cicles han provocat importants modificacions i una 
creixent complexitat en l’entorn cultural en que vivim.  
 
Per tal d’oferir una guia útil per a orientar-se i que, al mateix temps, ajudi a 
intervenir en les diferents transformacions en marxa, els autors ofereixen 
indicacions sobre les conseqüències de l’acció d’alguns fenòmens socials i 
tecnològics sobre les professions culturals. La publicació comença per marcar 
les tres gran àrees que seran objecte del seu estudi, seguidament analitza el 
nou escenari social i econòmic, relatant alguns dels problemes i reptes de la 
indústria cultural i finalment recopila les diferents professions culturals 
emergents que han nascut durant l’ultima dècada. 
 
 
1. Àrees d’estudi de la publicació 
 
Àrea cultural: En aquest àmbit la publicació es centra en l’estudi del sector  

turístic, del consum cultural i del temps lliure. Sobre el turisme posa 
l’accent en el fet que és un dels sectors que generarà més llocs de treball. 
Sobre el consum cultural pren en consideració l’estudi dels bens culturals, 
la influència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’S) i 
les noves relacions entre les Administracions i les entitats privades. Sobre 
el temps lliure analitza les diferents vessants relacionades amb els 
passatemps i les activitats de lleure. 

 
Àrea TIC’S:  La publicació analitza les modificacions que han suposat les TIC’S 

en tots els sectors i àmbits del treball. Pren en especial consideració els 
canvis que ha sofert el món audiovisual, les editorials, l’art, els bens 
culturals i la música. 

 
Àrea social:  En aquest àmbit, la publicació analitza algunes figures 

professionals nascudes i desenvolupades en específiques condicions 
socials. Aquestes figures estan focalitzades en àmbits com: afavorir el 
diàleg entre cultures diferents, promoure l’expressió creativa, educar en la 
utilització crítica i creativa dels mitjans de comunicació, prevenir el 
malestar juvenil o promoure la salvaguarda del medi ambient.  
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2. El nou escenari de les professions culturals emergents 
 
Els autors defensen que les professions culturals emergents han nascut arrel 
de l’acció contemporània de molts factors. Alguns dels principals, són: 
 
Les TIC’S: En aquest punt els autors recopilen les diferents tecnologies 

existents i ens mostren les modificacions que han produït en l’estil de vida 
actual; tot centrant el seu interès en la realitat italiana. Algunes de les 
repercussions i canvis que il·lustra breument són: la comunicació en 
xarxa, les comunitats virtuals, la producció i la valorització dels bens i de 
les activitats culturals, juntament amb les respectives modificacions 
generades en l’àmbit del treball. 

 
Els canvis en l’educació: Els autors estudien aquest fenomen des d’una doble 

perspectiva. En primer lloc, analitzen el naixement d’un “media-món” 
generat a conseqüència de les modificacions provocades per les TIC’S 
sobre la societat. En segon lloc, presenten les relacions que s’han 
establert entre l’espai que ofereixen i proposen les tecnologies de la 
comunicació, el “media-món” i les noves generacions d’adolescents. Els 
temes que il·lustren breument són: les dimensions del fenomen a Itàlia, les 
repercussions de les TIC’S sobre la infància i l’adolescència actual, els 
parcs d’atraccions a Itàlia i Europa, els canvis en la manera 
d’aprenentatge i el software didàctic. 

 
La indústria cultural:  En aquest punt la publicació es centra en l’estudi de la 

indústria cultural a Itàlia. En presenta la seva situació segons dades 
actualitzades en el moment de la publicació, relata la seva història i quines 
són les seves perspectives.  

 
3. Reptes i instruments de la indústria cultural emergent 
 
Reptes: Aquells que operen en l’àmbit cultural, per tal d’intervenir d’una manera 

adequada, s’enfronten als següents reptes: aprendre a interpretar les 
cultures, desig d’experiència, control i accés a la informació,  tecnologia, 
aprenentatge, orientar-se en un context ple de possibilitats de consum. 

 
Instruments: Per altra banda un professional del món cultural ha d’adquirir el 

següents instruments: aprendre a enfrontar-se a la complexitat del 
coneixement, aprendre a aprendre, a treballar en grup, necessita una 
cultura de base i conèixer llengües estrangeres, informàtica i, globalment, 
necessita una renovació i actualització contínua dels coneixements. 

 
4. Lectures recomanades: 
 

o De pàgina 76 a 83. Títol del capítol: Nodi e modi  
o De pàgina 84 a 220: Títol de la secció: Les professioni culturali 

emergenti.  
 
Disponibilitat: Servei de préstec de la Biblioteca central del Departament 
de Cultura: ksdt2202@gencat.net / mrmarti@gencat.net 
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1. Brand Manager  

 

 
• Qui és?  

El Brand Manager és la persona que, internament a una empresa, es dedica a 
transformar una marca, entesa com a producte, en un sistema de valors, visió del 
món, estil de vida, manera de pensar. Aquesta persona treballa amb l’objectiu que 
la marca en qüestió passi de ser un determinat valor afegit a convertir-se en 
cultura.  

• Què fa? 
Un cop ha estudiat les tendències socio-culturals i les mutacions en el gust del 
consumidor, el brand manager s’ocupa d’elaborar la “cultura” o “mindstyle” que 
passarà a representar la marca. També s’ocupa de fer investigacions de mercat, 
d’identificar al consumidor o definir el producte, tot plegat amb l’objectiu de generar 
un lligam emotiu amb les persones que comprin el producte.  

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Són l’actitud emprenedora, uns coneixements molt actualitzats de les diferents 
tècniques de marketing i de comunicació publicitària, així com una bona formació 
tècnica i històrica del sector en el que opera. Igualment, són molt necessàries la 
disponibilitat a viatjar i un alt coneixement de l’anglès.  

• Quina formació ha de tenir? 
La seva formació ha de començar per obtenir la llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses, amb una especialització en marketing. Seguidament pot ser 
de gran utilitat obtenir experiència en la realitat de l’empresa, ja sigui nacional o 
internacional, o realitzant algun Postgrau o Master. 

• Pàgines Web aconsellades: 
www.mymarketingnet.com - Portal sobre el món del marketing (Italià)  
www.ama.org - Portal de l’ American Marketing Association (Anglès) 
www.aism.org - Portal de l’Associació Italiana del Marketing  (Italià) 

 

• Bibliografia aconsellada: 
Arnold D. (1992), Manuale del Brand Management: come fare marca in un mondo 
sempre piú competitivo, FrancoAngeli, Milano 
Codeluppi V. (2001), Il potere della marca, Bollati Boringhieri, Torino 
Putnam A. O. (1997), Il marketing dei servizi, FrancoAngeli, Milano 

• Text que inclou la publicació: 
Convocatòria del càrrec de Student Brand Manager de l’empresa Red Bull. 
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2. Disk-jockey (D.J.) 

 

 
• Qui és?  

El D.J. treballa en discoteques, en locals nocturns, en emissions televisives o 
radiofòniques, en centres turístics o, en ocasions, en rave parties, en desfilades de 
moda, esdeveniments o exposicions. Les seves exhibicions consisteixen en 
proposar una música pre-seleccionada sobre la que intervé utilitzant una sèrie 
d’instruments diferents. Els disc-jockeis han adquirit, durant els últims anys, la 
categoria de músics a tots els efectes, produint sovint el seu propi material 
discogràfic.        

• Què fa? 
Comença per investigar i seleccionar diferents temes musicals i seguidament 
s’exhibeix en viu proposant la música escollida i modificant-la en directe en base a 
la interacció amb el públic. El seu rol és determinant en la creació del clima en el 
que opera. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Ha de conèixer en profunditat el panorama musical o, com a mínim, el d’un 
determinat gènere. Ha de tenir aptituds tècniques amb els seus diferents 
instruments de treball: plats, ordinadors, samples o taula de mescles. Molt 
important és el fet de tenir capacitats comunicatives, saber captar l’humor del 
públic i saber preveure les noves tendències.  

• Quina formació ha de tenir? 
No existeix un recorregut professional determinat. 

• Pàgines Web aconsellades: 
www.dj-mall.com - Extensa bibliografia sobre el sector (Anglès)  
www.jocksmusic.com/aid.htm - Portal de l’Associació Italiana de D.J. (Italià) 
www.djmag.com - Ofereix un llistat amb els 100 millors D.J. (Anglès) 
www.mood.it - Web dedicada al techno i al dance (Italià) 
www.internetdj.com - Ofereix notícies i entrevistes amb D.J. (Anglès) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
De Gennaro L. (1997), DJ Power, L’arte e il mestiere del DJ, Castelvecchi, Roma 
Perrone M., Ucello S. (2001), Lavorare Spot, Il Sole 24 Ore, Milano  

• Text que inclou la publicació: 
Escrit del DJ Italià Luca de Gennaro sobre què és un DJ: Una vita da deejay  
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3. Cercador de localitzacions (Location Manager) 

 
• Qui és?  

El cercador de localitzacions és un professional de les ambientacions. Es dedica a 
escollir localitzacions on poder filmar pel·lícules, espots o sèries de fotografies. Els 
espais poden ser a cel obert o en llocs tancats.  

• Què fa? 
Treballa per productores de cinema a les ciutats o destinacions on es realitzaran 
els rodatges. El seu treball comença per llegir el guió i analitzar les característiques 
desitjades dels ambients. Seguidament es dedica a aconseguir i negociar les 
diferents autoritzacions necessàries per poder realitzar el rodatge. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
El cercador de localitzacions ha de tenir coneixements del camp artístic, història de 
l’art o arquitectura, cinematogràfic, organitzatiu i tecnològic.  

• Quina formació ha de tenir? 
No existeix un recorregut professional determinat ja que és un treball de camp que 
es basa en l’experiència. Pot ser interessant formar-se com a fotògraf o 
escenògraf, o adquirir una experiència pràctica a partir de professionals d’aquests 
sectors.   

• Pàgines Web aconsellades: 
www.locamundo.com - Portal dedicat a localitzacions de tot el món (Anglès)  
www.troupe.it - Portal Italià del sector (Italià) 
www.afci.org - Web de la Film Commissioners Association (Anglès) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Allardyce N. (1971), Lo spazio scenico, Bulzoni, Roma 
Lori R. (2000), Il lavoro dello Scenografo, Gremese, Roma 
Ruzza L. (1996), Materiali di corso di scenografia, EurRoma, Roma  

• Textos que inclou la publicació: 
Giorgio Fossati explica què és una Film Comission en el text “Film Comission” 
Elisabetta Ajani presenta el text “Pagine del diario di un Location Manager” 
 



 8

4. Educador expert en TIC’s (media Educator) 

 
 
• Qui és?  

Aquesta professió emergent pot representar, en un futur no massa llunyà, la figura 
clau dels àmbits de l’educació, la formació i la utilització de les TIC’S en el sector 
acadèmic, del lleure o de l’empresa. Donada la importància que van adquirint les 
noves tecnologies en el conjunt de la societat, el seu lloc de treball pot ser molt 
variat: l’escola, les biblioteques, l’empresa, les associacions no governamentals o, 
en general, qualsevol lloc on sigui necessària una figura que estigui en grau de 
projectar i operar amb les TIC’S.  

• Què fa? 
A l’escola es dedica a desenvolupar en els alumnes una informació i comprensió 
crítica sobre la naturalesa, el llenguatge, les categories i tipus de TIC’S. En el 
sector social és una figura de gestió, que s’ocupa de projectar i portar a terme 
diferents serveis relacionats amb les noves tecnologies: Videoteques, 
mediateques, etc... Pel que fa a l’empresa es dedica a pensar possibles 
utilitzacions de les TIC’S, tant en l’àmbit formatiu com del treball. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Aquests professionals han de tenir capacitats per operar amb totes les TIC’S  i de 
comunicar-se creativament mitjançant les diferents possibilitats que ofereixen. 
Igualment han de tenir coneixements de: semiòtica, psicologia, sociologia de la 
comunicació i pedagogia.   

• Quina formació ha de tenir? 
No existeix un recorregut professional determinat. 

• Pàgines Web aconsellades: 
www.citiesjob.com - Portal que ofereix informació sobre el sector (Anglès)  
www.html.it - Revista online especialitzada en el sector (Italià - Castellà) 
www.anee.it - Portal de l’associació A.N.E.E. (Italià) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Blisetti L. (1995), Mind Invaders, Castelvecchi, Roma 
Lévy P. (1999), L’intelligenza colettiva. Feltrinelli Interzone, Milano 
Rheingold H. (1994), Comunitá virtuali. Sperling&Kupfer, Milano 
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5. Mediador cultural 

 
 

 
• Qui és?  

El mediador cultural es una professió sorgida per afavorir la interacció i la trobada 
entre diferents cultures i per avançar en vers d’una igualtat d’oportunitats per a 
ciutadans estrangers. 

• Què fa? 
Ofereix assistència als immigrants en les seves relacions amb les institucions del 
país d’acollida, tot informant sobre la legislació vigent, els usos, costums i el 
funcionament dels serveis. Per altra banda, facilita l’anàlisi i la resolució de 
conflictes que es generen a causa de les diferencies culturals i projecta i realitza 
activitats amb la finalitat de promoure la integració cultural 

 
• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 

El mediador cultural ha de conèixer l’idioma, les pràctiques i les lleis dels dos 
països: el d’origen i el d’acollida. Igualment ha de tenir capacitats per descodificar i 
transmetre codis culturals diferents.  

• Quina formació ha de tenir? 
Gràcies al finançament del Fons Social Europeu, recentment s’han generat a Itàlia 
nombrosos cursos de formació, facultats i mestratges relacionats amb aquesta 
figura professional.   

• Pàgines Web aconsellades: 
www.cnel.it - Portal del CNEL (Italià)  
www.cies.it - Portal de la ONG romana: CIES  (Italià) 
www.stranieri.it - Informació sobre la normativa italiana del sector (Italià) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Belpiede A. (2002), Mediazione culturale, Utet Libreria, Torino 
Boucard M. (2000), Prospettive di mediazione, EGA, Torino 
Tarozzi M. (1998), La mediazione educativa, Clueb, Bologna 

• Text que inclou la publicació: 
Descripció de la professió de mediadora cultural de Kassida Khairallah. 
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6. Dinamitzador de comunitats virtuals  (Community Manager) 

  
 
• Qui és?  

El Community Manager és l’animador de la xarxa. Dirigeix i coordina les comunitats 
virtuals, es a dir, els espais d’una web dedicats a les trobades i el debat. Aquest 
professional es comunica de manera interactiva amb els clients d’una determinada 
web a través de diferents instruments: els xats, els fòrums, els newsgroup o els 
mailing list. El seu objectiu ha de ser mantenir constant l’interès de les persones 
que visiten la web.  

• Què fa? 
Gestiona una o més comunitats virtuals, dirigint les discussions, el debat i els 
temes tractats. La seva feina comporta també el fet de projectar i realitzar activitats 
virtuals que garanteixin la freqüència de visites a la Web. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Aquests professionals han de tenir coneixements sobre Internet, sobre les seves 
dinàmiques i els seus principals instruments de comunicació. Ha d’estar en grau de 
copsar i interpretar les demandes de la comunitat que gestiona i saber les regles 
de la comunicació en xarxa. Igualment, ha de tenir nocions d’edició i creació de 
Pàgines Web.   

• Quina formació ha de tenir? 
A Itàlia existeixen nombroses facultats que ofereixen recorreguts formatius per a 
educadors experts en TIC’S. Igualment, existeixen nombrosos cursos de doctorat.  

• Pàgines Web aconsellades: 
www.medmediaeducation.it - Portal de la MED (Italià)  
www.clemi.org - Web del cenytre CLEMI (Francés) 
www.mediamente.rai.it - Portal de la RAI sobre el sector (Italià) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Bazalgette G. (1989), Primary Media Education, BFI Education Dep, London 
Baacke D., (1997), Medienpädagogik, Niemeyer, Tübingen 
Calvani A. (1999), Educazione, comunicazione e nuovi media. Sfide pedagogiche e 
cyberspazio, Utet Libreria, Torino. 

• Textos que inclou la publicació: 
Descripció d’aquesta professió: Giannatelli R, Media Education – Un’esperienza 
Marco Trucco presenta el text “Scrivere di viaggi” 
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7. Caçador de tendències (Cool Hunter) 

 

 
• Qui és?  

Persona que s’ocupa d’investigar les expressions de la cultura juvenil i adulta per 
tal de captar els senyals de nous estils de vida que puguin difondre’s.  
Comunica les indicacions que elabora a diferents empreses per tal que puguin 
definir noves estratègies de producció, marketing i comunicació.  

• Què fa? 
Capta les tendències emergents llegint llibres, diaris i pàgines Web de diferents 
països i viatjant a les ciutats més importants del món tot analitzant-ne els museus, 
espectacles, pel·lícules o locals nocturns més de moda del moment.  
Posteriorment comunica a diferents empreses els productes que tenen un mercat 
potencial en un context de noves tendències emergents. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Són la curiositat, la capacitat d’identificar necessitats i desitjos, l’habilitat per 
reconèixer futures tendències i una amplia coneixença dels llocs més de moda. 

• Quina formació ha de tenir? 
No existeix un recorregut professional determinat 

• Pàgines Web aconsellades: 
www.look-look.com - Pàgina Web d’una xarxa de Cool Hunters (Anglès)  
www.futureconceptlab.com - Societat de Cool Hunters de Milà (Italià-Anglès) 
www.colette.fr - Últimes tendències de la moda i del disseny  (Anglès-Francés) 

 

• Bibliografia aconsellada: 
Bonomi A. (2000), Il distretto del piacere, Bollati Boringhieri, Torino 
Klein N. (2001), No Logo. Economia globale e nuova contestazione, 
Sperling&Kupfer, Milano 
Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso: la rivoluzione della new economy, Mondadori, 
Milano 

• Text que inclou la publicació: 
Fitxa de presentació a la xarxa de l’empresa Future Concept Lab  
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8. Manager Cultural  

 
• Qui és?  

No és una professió emergent donat que fa dècades que opera en el món de 
l’espectacle i la cultura en general. Però, últimament, s’ha modificat el seu context 
de referència i intervenció, fins al punt que torna a ser necessari estudiar aquesta 
figura professional     

• Què fa? 
Treballa projectant manifestacions i activitats artístiques i culturals. S’ocupa de 
totes les operacions de producció, de contractació, d’organització i de promoció. 
Algunes de les seves tasques concretes són: analitzar la oferta i la demanda, 
programar els recursos, planificar l’estratègia operativa, verificar i controlar tant els 
processos com els resultats. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
El manager cultural és una figura que ha d’assolir dos tipus de competències 
fonamentals: la primera, va lligada als aspectes d’innovació, relació i comunicació. 
Ha de ser una persona amb una gran capacitat per analitzar l’ambient i tenir 
instruments de comunicació. La segona va referida a les capacitats tècniques, 
professionals i especialment de gestió, on ha de ser capaç de fixar les prioritats, 
amb equilibri, tot tenint coneixements d’economia i financers. La seva eficàcia 
augmentarà molt en el cas que tingui relacions internacionals i coneixement de 
llengües estrangeres.  

• Quina formació ha de tenir? 
Al llarg de les últimes dècades els managers culturals s’han format a través de 
l’experiència professional directa, sense que existís un recorregut professional 
determinat. Per contra, avui es multipliquen els cursos de postgrau o els 
mestratges adreçats a aquesta professió cultural. 

• Pàgines Web aconsellades: 
www.fizz.it - Idees i recursos pel Marketing Cultural (Italià)  
www.beniculturali.it - Portal del Ministeri dels Bens i Activitats Culturals (Italià) 
www.encatc.com - Xarxa de centres de formació de managers culturals (Anglès) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Argano L. (1997), La gestione dei progetti di spettacolo, FrancoAngeli, Milano 
Bagdadli S. (1997), Il museo come azienda, Etas Librii, Milano 
Colbert F., Rich D.J. (2000), Marketing delle arti e della cultura, Etas, Milano  

• Textos que inclou la publicació: 
Descripció de l’observatori cultural del Piemonte 
Andrea Romeo explica el procés de creació del Future Film Festival 



 13

9. Manager Turístic  

 
• Qui és?  

El Manager turístic projecta, dirigeix i organitza, a nivell local, nacional o 
internacional, intervencions de promoció turística, tot desenvolupant accions de 
mediació entre el mercat i el territori.  

• Què fa? 
Analitza la potencial demanda de turisme sobre un determinat territori. 
Seguidament, valora els bens i localitzacions del patrimoni cultural sobre el territori. 
Per últim, projecta accions de promoció i comercialització del turisme. 

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
Aquests professionals han de saber projectar i analitzar la demanda del mercat, 
servint-se d’estadístiques, de sondeigs o test. A més, han de conèixer tècniques 
relacionades amb el marketing, amb models organitzatius, de gestió, de legislació i 
contractació en el sector.    

• Quina formació ha de tenir? 
En moltes regions italianes d’elevat valor turístic s’han activat nombrosos 
recorreguts professionals específics. Les possibilitats formatives són tant a nivell de 
llicenciatures, com a cursos de postgrau o mestratges.   

• Pàgines Web aconsellades: 
www.world-tourism.org - Portal del la World Tourism Organization  
www.touringclub.it - Web del Touring Club Italià (Italià-Castellà-Anglès) 
www.enit.it - Promoció d’Itàlia  a l’exterior (Italià-Castellà-Anglès) 

  

• Bibliografia aconsellada: 
Peroni G. (1989), Marketing turistico, FrancoAngeli, Milano 
Antonioli Corigliano M. (2000), L’osservatorio turistico, Egea, Milano 
Battiliani P. (2001), Vacanze di pochi. Vacanze di tutti. Evoluzione del turismo 
europeo, Il Mulino, Bologna  

• Textos que inclou la publicació: 
Descripció de la professió d’Observador Turístic 
Marco Trucco presenta el text: “Scrivere di viaggi” 
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10. Arterapeuta 

 

 
• Qui és?  

És la persona que utilitza un o més llenguatges expressius en l’àmbit de la 
prevenció i la cura del malestar psicològic i físic. Opera a centres socials 
terapèutics, presons, hospitals, centres de la tercera edat, centres de salut mental i 
a comunitats varies.    

• Què fa? 
Treballa en equip amb psicòlegs, educadors o metges per tal de realitzar 
rehabilitacions o intervencions de tipus educatiu i terapèutic. Els seus pacients són 
persones amb  problemes físics o psicològics, toxicòmans, pacients psiquiàtrics o 
detinguts. L’arterapeuta utilitza les arts com un instrument de suport terapèutic. 
Ofereix als seus pacients diferents instruments d’expressió artística i els guia en el 
procés de desenvolupament de les seves potencialitats amb la finalitat de fer 
possible que puguin comunicar les seves experiències.  

• Quins són els seus coneixements i instruments de treball? 
L’arterapeuta ha de tenir coneixements en l’àrea artística, de les seves tècniques i 
materials, en l’àrea psicològica, de gestió de grups, i en l’àrea mèdica, on ha de 
tenir elements de fisiologia, de neurofisiologia i de psiquiatria. 

• Quina formació ha de tenir? 
Exceptuant la musicoteràpia, a Itàlia no existeix un reconeixement oficial de les 
diferents disciplines que pot realitzar un arterapeuta. Una possibilitat formativa són 
les diferents escoles d’especialització que existeixen. 

• Pàgines Web aconsellades: 
http://web.tiscali.it/cisat/- Web del Centre Italià d’Estudis en Arterapia (Italià)  
www.teatroterapia.it - Associació que promou el teatre com a teràpia (Italià) 
www.psychomedia.it - Web dedicada a la psiquiatria  (Anglès-Italià) 

 

• Bibliografia aconsellada: 
Aa.vv. (1994), Arte nella follia, follia nell’arte, Accademia di Belle Arti, Milano 
Arhneim R. (1969), Verso una psicologia dell’arte, Einaudi, Torino 
Orioli W. (2001), Teatro come terapia, Macro Edizioni, Torino 

• Text que inclou la publicació: 
Tedeschi Lello, “Per vedere l’ombra”. El teatre com a teràpia a les presons  


