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Per una cultura jove 
més participativa
El PEN català participa del projecte Engage! 

a primavera de 1917, 
l’escriptora, drama-
turga i poeta anglesa 
Catherine Amy Daw-

son Scott funda a Londres el To-
morrow Club. L’objectiu era crear 
un espai de trobada entre joves 
promeses i escriptors veterans per 
intercanviar experiències i consells 
que impulsessin la seva carrera li-
terària.

Aquella preocupació per fo-
mentar un veritable diàleg inter-
generacional va ser el precedent 
d’una iniciativa encara més ambi-
ciosa: el PEN Club, una associació 
d’escriptors per promoure l’amistat 
i la cooperació intel·lectual entre 
escriptors de tot el món. Un lloc 
on els escriptors que havien vis-
cut l’experiència traumàtica de 
la I Guerra Mundial poguessin re-
construir els vincles entre cultures 
enfrontades. Una iniciativa lloable 

L
a la que aviat s’afegiria el PEN Ca-
talà, creat el 1922.

Quasi un segle després, el PEN 
Internacional és una organitza-
ció consolidada d’escriptors amb 
més de 100 centres PEN arreu del 
món. La tasca que realitza de pro-
moció del diàleg intercultural i el 
respecte a la diversitat i els valors 
democràtics és clau en la lluita per 
aturar el radicalisme i els movi-
ments populistes que s’estenen al 
continent i que amenacen la con-
vivència.

Però aquesta riquesa cultural, 
ara com fa un segle, ha de passar 
a les noves generacions, veritables 
protagonistes de les societats ve-
nidores, que se l’han de fer seva, 
transformar-la i crear el seu propi 
discurs social i cultural. 

La nostra missió com a or-
ganitzacions culturals és apo-
derar aquests joves mitjançant 

l’enfortiment i el desenvolupament 
de les seves habilitats a través de 
la seva participació en la vida cul-
tural, especialment en aquelles co-
munitats on aquesta participació 
presenta més difi cultats.

Per fer-ho, hem d’entendre les 
transformacions que els factors ex-
terns -com ara la immigració, les 
crisis fi nanceres o la digitalització- 
provoquen en la cultura mitjançant 
la modifi cació dels hàbits i la gene-
ració de noves formes de producció 
cultural, parcialment independents 
de les indústries dominants. 

El projecte Engage! 
El 2016 el PEN Català posava en 
marxa el projecte europeu En-
gage! Young Producers amb la 
col·laboració de tres reputades or-
ganitzacions literàries: Det Fria Or-
dets Hus (Växjö, Suècia), Krakows-
kie Biuro Festiwalowe (Cracòvia, 
Polónia) i National Centre For Wri-
ting (Norwich, UK). A través dels 
mètodes de coproducció cultural 
i el treball en xarxa amb equipa-
ments culturals i educatius, volem 
contribuir a que les organitzacions 
literàries trobin maneres innovado-
res i creatives d’interactuar amb la 
gent jove, garantint la diversitat i 
la igualtat en l’accés a la cultura. 

Joves i noves formes de pro-
ducció cultural
Els anomenats mètodes de copro-
ducció cultural tenen com a fi -
nalitat potenciar les habilitats i TALLER DE FORMACIÓ A CRACÒVIA AMB REPRESENTANTS DE LES CIUTATS LITERÀRIES 
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recursos dels joves, generant ex-
periències signifi catives en les se-
ves vides. Les experiències basa-
des en aquests mètodes tenen el 
valor de formar i desenvolupar les 
habilitats dels participants al ma-
teix temps que dotar-los dels re-
cursos per gaudir d’altres expres-
sions culturals. Els mètodes de 
coproducció cultural es caracte-
ritzen per:

Casos d’estudi
El març del 2018, en el marc 
d’Engage!, el PEN Català va llançar 
una convocatòria a escala europea 
per recollir casos d’estudi amb jo-
ves en l’àmbit de la literatura (en-
tesa en un sentit ampli) que fo-
mentessin la participació cultural. 
Des d’aleshores, més de 80 casos 
d’estudi han estat analitzats i es 
poden consultar a la plataforma 
engagenow.eu

Alguns d’aquests projectes sor-
geixen per iniciativa d’un grup de 
joves com és el cas d’Scomodo, una 
revista mensual gratuïta amb més 
de 400 estudiants, tant de secun-
dària com universitaris, implicats 
en la seva producció. Scomodo ha 
esdevingut el diari d’estudiants 
més llegit d’Itàlia i promou un mo-
del de cultura alternativa, lliure 
d’interessos polítics i econòmics.

Altres projectes s’adrecen a 
col·lectius exclosos de l’accés a 
la cultura, com és el cas de The 
Poetry Project, un taller de poesia 
obert a joves de parla persa proce-
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El procés de treball va més en-
llà d’un esdeveniment
La interacció amb el públic pre-
vist comença abans i continua 
més enllà de l’esdeveniment. 
És un procés durant el qual es 
construeixen relacions de com-
prensió mútua i l’objectiu és el 
compromís d’ambdues parts.

Un alt nivell de participació
La coproducció es basa en la 
coautoria, que implica la parti-
cipació en el procés de disseny 
i en ocasions també en la presa 
de decisions.

Flexibilitat i consciència 
La necessitat de participa.ció 
requereix un cert grau de fl e-
xibilitat en el disseny i progra-
mació de l’activitat. Això signi-
fi ca tenir consciència del risc i 
estar preparat per a qualsevol 
cosa que pugui anar malament 
i que requereixi repensar el pla 
inicial.

Avaluació qualitativa
L’avaluació de l’activitat hauria 
d’incloure aspectes quantitatius 
i qualitatius, tenint en compte, 
entre altres coses, el nivell de 
compromís assolit, les capaci-
tats assolides i els vincles que 
es formen entre l’organització 
i els participants.

dents d’assentaments de refugiats 
a Berlín. A través de la poesia, es-
criuen i comparteixen les seves 
històries, a la vegada que intenten 
sobreviure als records de la guerra 
i a la pèrdua de familiars. Més a 
prop nostre, hem pogut veure re-
centment la feina que l’Asociación 
Garaje fa amb menors estrangers 
no acompanyats (MENAS) a través 
del Rap.

També hi ha projectes que abor-
den la difi cultat d’accés a la cultura 
en zones rurals com l’organització 
sueca Det Fria Ordets Hus que tre-
balla la llibertat d’expressió amb 
joves de la regió de Kronoberg. O 
el Festival Dos Eidos que es desen-
volupa en una zona rural i aïllada 
de Galícia, Courel, a partir de la 
fi gura del poeta i escriptor Uxío 
Novoneyra. Amb 3 dies de progra-
mació cultural , el festival cobreix 
diferents  expressions artístiques 
relacionades amb la literatura.

Molts d’aquests casos d’estudi 
parteixen de col·laboracions entre 
entitats provinents de diferents 
àmbits. A casa nostra, el projecte 
de foment de la lectura en llengua 
catalana per a joves lectors par-
teix de la col·laboració entre dues 
entitats de l’àmbit social i cultural 
com són l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana (AELC) i el 
Casal d’Infants del Raval de Bar-
celona.

El projecte treballa amb grups 
reduïts de joves del Raval que com-
parteixen l’experiència de llegir un 
llibre amb un escriptor. L’objectiu 
és que els participants millorin les 
seves habilitats lectores i lingüísti-
ques al temps que s’interessen per 
la literatura.

I en la relació entre cultura i 
educació trobem projectes ja con-
solidats com En Residència de re-
sidències d’artistes amb centres 
educatius, o Versembrant, una es-
cola itinerant que vol despertar la 
consciència crítica dels joves a tra-
vés de la música rap implementant 
la seva fi losofi a en diferents assig-
natures escolars com ara Història, 
llengua catalana o espanyola. 


