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1. VISIÓ: MARC CONTEXTUAL I CONCEPTUAL 

 

1.1. La política cultural i el seu context 

Fins a aquest moment, la política cultural noruega ha estat fortament lligada a la 

construcció d’una nació i fonamentada en el marc de les polítiques de l’Estat del 

Benestar. La creació d’una única identitat nacional basada en una cultura nacional 

uniforme i comuna ha estat una de les principals raons de ser de la política cultural. 

En aquest context, la política cultural es considerava com un  univers limitat de 

valors, normes, coneixements, símbols i formes d’expressió que contrastaven amb 

altres universos limitats. Però ens trobem en un context de canvi amb importants 

conseqüències sobre la definició de “cultura”. 

De fet, els canvis que s’han donat a Noruega durant els últims anys han tingut un 

efecte directe sobre la seva esfera cultural i han fet palesa la necessitat d’adequar la 

política cultural a aquestes transformacions. Alguns dels canvis més importants han 

estat lligats al procés de globalització i alhora a una progressiva individualització de 

la societat. En conjunt, s’ha generat una situació de creixent diversitat cultural que ha 

modificat conceptes tradicionals com els “d’identitat nacional” o “cultura noruega”. La 

globalització i internacionalització han obert noves possibilitats per a l’intercanvi 

cultural internacional, i per a la creació de nous paràmetres operacionals d’activitats 

culturals a l’estranger. En concordança amb aquests fets cal avançar en una 

definició de cultura com un procés obert, que emergeix, creix i evoluciona en 

contacte amb altres cultures. 

 

1.2. Marc conceptual 

En tots els treballs que han aprofundit en qüestions de la política cultural noruega, 

apareixen freqüentment tres conceptes: cultura, art i qualitat. Aquestes expressions 

són utilitzades en diferents contextos i poden ser interpretades de maneres diferents. 

La intenció d’aquest treball no es proporcionar una definició exacta d’aquests 

conceptes, sinó tractar-los més acuradament, subratllant els seus significats diversos 

i complexos. 
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1.2.1. Concepte de cultura 

La Cultura és un concepte obert que ha anat canviant al llarg del temps. El seu 

significat varia en funció del context i de l’objectiu amb què s’utilitza. En aquest 

treball, la cultura s’entén a dos nivells o àmbits. En un sentit ample, es considera que 

la cultura són els valors, normes, coneixements, símbols i formes d’expressió 

comunes a un determinat grup de persones o a una determinada societat. En un 

sentit més restringit, el concepte de cultura s’utilitza per descriure diverses activitats 

en la vida i política cultural referides a un sector concret de la societat. Aquestes 

dues interpretacions són fonamentals, ja que al llarg de la història els canvis en la 

forma d’entendre les dues interpretacions han contribuït decisivament a ajustar les 

premisses de la política cultural. 

 

1.2.2. Concepte d’art 

L’art és un concepte molt difícil de definir. Tot i aquesta dificultat, en la majoria dels 

casos podem decidir immediatament què és i què no és art. Les aptituds que ens  

permeten identificar-lo són adquirides pels individus a través del seu aprenentatge, 

l’educació, els mitjans de comunicació i la participació en la vida social i cultural. No 

obstant, pot succeir que enfront d’un canvi abrupte en les formes d’expressió 

artística, el públic pateixi un retard i no apreciï la nova forma d’art.  

 

1.2.3. Concepte de qualitat 

La qualitat és un concepte relatiu, però no subjectiu. La qualitat d’un objecte no es 

pot determinar en funció del que agrada a una persona, sinó que depèn de la 

utilització que tingui. Conseqüentment un objecte pot ser de gran qualitat en una 

determinada situació o per a un ús específic, però pot ser considerat de baixa 

qualitat en un altre context. La decisió serà igualment objectiva en els dos casos. La 

qualitat artística és una qüestió relacionada amb allò que esperem de l’art, o amb la 

finalitat perquè la desitgem utilitzar. 
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2. ANTECEDENTS I INSTRUMENTS DE LA POLÍTICA CULTURAL 

 

2.1. Antecedents 

Amb aquesta publicació, el Ministeri de Cultura i Afers de l’Església de Noruega vol 

establir les prioritats i els instruments de la política cultural Noruega entre els anys 

2004 i 2014.  

Al llarg del últims anys, un gran número de treballs sobre diferents aspectes de la 

política cultural s’han presentat al Storting (parlament noruec). Tot i que la gran part 

han estat limitats quant als seus continguts o objectius, aquests estudis han generat 

informació i materials que han estat fonamentals per realitzar aquest treball. S’ha 

utilitzat el concepte de “informe de la cultura” per referir-se als estudis i treballs 

presentats al parlament que han tractat un ampli ventall d’àrees dins el sector 

cultural.  

 

D’aquests “informes de la cultura” en destaquen el següents: 

 

• Report nº 8 to the Storting (1973-74)  

Sobre l’organització i finançament de les activitats culturals 

• Report nº 52 to the Storting (1973-74)  

Una nova política cultural 

• Report nº 23 to the Storting (1981-82)  

Política cultural per a la dècada dels vuitanta 

• Report nº 27 to the Storting (1983-84)  

Noves tasques en la política cultural 

• Report nº 61 to the Storting (1991-92)  

Cultura en el nostre temps 

 

D’entre els diferents informes i estudis, cal destacar tres documents que es van 

elaborar en base a tres seminaris organitzats pel Ministeri de Cultura en col·laboració 

amb el Consell de Recerca noruec del Programa per als Estudis Culturals. Aquests 

documents, que van comptar amb el suport de professionals i investigadors del 
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sector culturals, van ser presentats en tres publicacions: 1. Contextos Culturals,       

2. Individu, identitat i experiència cultural 3. Producció, distribució i consum cultural 

 

2.2. Instruments previstos 

Aquest treball no contempla canvis importants en els instruments utilitzats pel govern 

central en el sector cultural. El repartiment de competències i responsabilitats entre 

els diferents nivells de govern, que es van establir en l’últim “informe de la cultura”, 

condicionaran la política cultural en els propers anys. 

No obstant hi ha una parell de qüestions pràctiques que s’han convertit en objecte de 

debat de la política cultural. Aquestes qüestions estan relacionades amb la regulació 

i administració del Consell Noruec d’Afers Culturals (CNAC). L’actual sistema 

d’administració del CNAC és complex, i ha esdevingut inadequat per a totes les 

activitats a què s’enfronta en l’actualitat. Per tant, és necessari començar a treballar 

per establir una nova regulació. Aquesta ha de dividir-se en dues parts: una part ha 

de regular l’organització del Consell, i de les relacions entre aquest, el Ministeri i el 

Parlament. L’altra part ha de regular el sistema de subvencions i conseqüentment les 

relacions entre el Consell i el fons de les subvencions. Aquestes regulacions no han 

de basar-se en les resolucions plenàries, com es fa a l’actualitat, sinó que s’ha de 

fonamentar principalment en la legislació, mitjançant l’aprovació de lleis i decrets. 

La conveniència o necessitat d’establir una llei general sobre el sector cultural s’ha 

sotmès a debat en nombroses ocasions. No obstant, es considera que l’aprovació 

d’una llei general seria principalment un acte simbòlic, i que no podria donar resposta 

a la diversitat i al dinamisme  del sector cultural. 

 

2.3. Prioritats de la política cultural noruega fins al 2014 

Les fitxes que trobaran a continuació estableixen les prioritats de la cultura Noruega  

i alhora els reptes als quals s’haurà de donar resposta en la propera dècada. 

Aquestes prioritats es presenten de forma detallada per als diferents àmbits del 

sector cultural. 
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3. OBJECTIUS: PRIORITATS DE LA POLÍTICA CULTURAL 2004 – 

2014 

 

Àmbit Prioritats 

Donar una més gran llibertat a l’art dramàtic realitzat fora de 
les institucions establertes. 

Aplegar esforços per a que al 2008 l’Òpera Nacional de 
Noruega estigui totalment preparada, tant professional com 
tècnicament, per a ser utilitzada. 

Desenvolupar l’òpera als districtes i regions d’acord amb la 
resolució adoptada pel parlament. 

Donar prioritat a les institucions que gestionen eficientment 
els seus recursos i a les petites institucions amb grans costos 
de desplaçament. 

Fomentar la innovació, desenvolupament i renovació de l’art 
dramàtic. 

Promoure la diversificació de serveis teatrals, incloent tant les 
institucions com els grups independents. 

Teatre 

Millorar l’accés de diverses regions del país a les produccions 
teatrals més rellevants. 

 
Treballar conjuntament amb el Centre de Dansa per a crear 
un teatre modern a Oslo dedicat a la dansa. 
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Àmbit Prioritats 

Augmentar els recursos financers del sector musical, amb els 
quals s’ha de prioritzar la innovació i la flexibilitat dels sector. 

Ampliar el sistema de subvencions per als conjunts musicals. 
Especialment per aquells que són més rellevants en la 
renovació del repertori i en les noves formes d’interpretació 
i representació del seus treballs. 

Proporcionar una sòlida base per a la creació de música d’alta 
qualitat. 

Augmentar el pressupost per l’organització de festivals 
musicals. 

Donar major llibertat d’acció als festivals musicals amb més 
èxit. 

Augmentar el número de músics en les orquestres 
simfòniques de Bergen, Kristiansand, Stavenger, Trondheim 
i Tromso. 

Augmentar els recursos destinats als fonogrames. 

Prioritzar la música de l’Església a través d’una subvenció 
especial. 

Incrementar l’interès per la música entre els nens i la gent 
jove mitjançant el programa de concerts a les escoles. 

Protegir, promocionar i desenvolupar el ball i la música 
folklòrica noruega. 

Música 

Reforçar els sistema de documentació i informació sobre la 
vida musical noruega. 
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Àmbit Prioritats 

L’objectiu principal és el de promoure l’interès general per la 

literatura i la lectura assegurant que el màxim número de 

persones tingui accés a les obres antigues i recents. 

Continuar utilitzant l’exempció de l’IVA, una xarxa eficient de 

biblioteques, les pautes de compra d’obres, etc. com a instru-

ments dinamitzadors del sector. 

Augmentar el poder adquisitiu per a l’assaig i la prosa tècnica.

Augmentar el pressupost destinat a la publicació de literatura 

nynorsk. 

Millorar l’estructura necessària per a la publicació de la nova 

literatura noruega. 

Assegurar l’existència d’una xarxa descentralitzada de 

llibreters a tot el país com a canal més eficient de difondre la 

literatura noruega. 

Literatura 

Reforçar la producció i promoció de literatura per a persones 

invidents i les parcialment invidents. 
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Àmbit Prioritats 

El principal repte en els propers anys és el desenvolupament 
del nou Museu Nacional d’Art com a plataforma promocional 
amb impacte internacional, i que ha de servir com a centre 
per a ampliar la xarxa de treball dels agents d’aquest sector. 

Facilitar la interacció, cooperació i intercanvi de tècniques 
i mètodes de treball entre els artistes, institucions 
i organitzacions  que treballen en el camp de les arts visuals. 

Ajudar a les institucions dedicades a l’art aplicat i pictòric, que 
tenen la responsabilitat de documentar la diversitat de 
l’expressió artística contemporània. 

Assegurar els recursos financers per a l’organització de 
festivals i exhibicions d’art. 

Fomentar l’intercanvi d’art contemporani entre Noruega 
i altres països. 

 

Incrementar la presència de l’art i els artistes noruecs en 
l’esfera internacional a través de l’Oficina d’Art Contemporani 
de Noruega. 

Promoure les noves formes d’expressió artística. 

Fomentar l’art no pertanyent a la tradició artística occidental. 

Arts 
Plàstiques 

Facilitar el contacte entre l’Església, les institucions religioses 
rellevants i els grups d’artistes per donar resposta a la 
importància que tenen les formes d’expressió visual per 
a l’Església i per a tots els contextos religiosos. 
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Àmbit Prioritats 

En un país petit com Noruega s’ha d’assegurar l’existència 

d’un ampli ventall de pel·lícules i altres productes audiovisuals 

que reflecteixin la història, la cultura i la llengua noruega. 

Promoure la diversificació dels productes audiovisuals de 

qualitat. 

Millorar l’accés de la gent jove als productes audiovisuals, 

especialment els jocs d’ordinador, que siguin una alternativa 

als jocs de violència. 

Audiovisuals 

Continuar amb la reorganització i estructuració de la política 

cinematogràfica anunciada l’any 2001.   
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Àmbit Prioritats 

El projecte principal en aquest sector és el d’intensificar 

esforços per dur a terme les mesures adoptades al Report 

nº22 Fonts del coneixement i l’experiència publicat l’any 2000.

Continuar amb l’assignació addicional de 400 milions de NOK 

que es va prometre al Report nº 22. 

El repte principal en el sector del museu serà transformar la 

plètora de 700-800 museus en aproximadament 100 

institucions professionalment qualificades i financerament 

viables que han de cooperar en una xarxa nacional. 

Canalitzar el fiançament governamental als museus a través 

de subvencions directes i individualitzades. 

Anàlisi i avaluació de les diverses experiències d’entrada lliure 

als museus de Noruega. 

Modernització de l’instrumental i dels materials dels museus. 

Prioritzar el desenvolupament de la Biblioteca Nacional, que 

és l’òrgan amb més capacitat dinamitzadora del sector. 

Aquesta activitat exigeix una gran quantitat de diners i per tant 

les altres tasques o necessitats del sector hauran d’esperar. 

S’ha de proporcionar un servei de biblioteques integral 

i coordinat, de forma que s’optimitzi l’accés dels usuaris als 

recursos informatius nacionals. 

Realitzar una revisió general de l’estatus i de les necessitats 

de determinats serveis bibliotecaris especialitzats dels que el 

Govern és total o parcialment responsable. 

Capacitar als Arxius Nacionals per a que puguin manejar el 

creixent nombre de registres electrònics. 

Augmentar la plantilla dels Arxius Nacionals i de les seves 

divisions en aproximadament 50 persones. 

Augmentar els recursos destinats a la inversió en equipa-

ments. 

Arxius, 
museus i 

biblioteques 

Intensificar la feina de digitalitzar les series de fonts 

seleccionades i fer-les accessibles a través dels serveis web. 
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Àmbit Prioritats 

L’objectiu primordial de la política lingüística és el de protegir 

i enfortir les dues llengües noruegues, el bokmal i el nynorsk. 

Promoure i reforçar l’ús social i oficial del nynrosk anivellant-lo 

amb el del bokmal.   

Estabilitzar el llenguatge noruec, intentant evitar els canvis en 

l’ortografia establerta. 

Com a expressió oficial de respecte i equitat, les dues llen-

gües seran utilitzades en totes les activitats governamentals. 

Un objectiu a llarg termini és la construcció d’ un banc de la 

llengua noruega, mitjançant l’emmagatzematge electrònic de 

recursos escrits i auditius. 

Llengua 

La política lingüística ha d’incloure mesures orientades a 

millorar la situació de les llengües sami i altres llengües 

minoritàries. 
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4. FITXA TÈCNICA 

 

- Títol original 

Cultural Policy up to 2014. 

 

- Autors 

Ministeri de Cultura i Afers de l’ Església de Noruega. 

 

- Idioma del text original 

Anglès 

 

- Índex i extensió 

 

1. Resum – 14 pàgines. 

Recull les principals necessitats a les quals haurà de donar resposta la política 

cultural en els propers anys. 
 

2. Introducció – 5 pàgines. 

Realitza una introducció sobre els antecedents i els instruments en què s’ha de 

basar la política cultural noruega en la pròxima dècada. 

 

- Lectura recomanada 

Es recomana la lectura de les pàgines 9 i 10 del primer capítol, i les pàgines 20     

i 21 del segon capítol. 

 
- Web 
http://www.dep.no/filarkiv/191373/summary_kulturmeldingen_korrekt_versjon.pdf#search= 
%22cultural%20policy%20up%20to%202014%20PDF%22 

 
 


