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P opularment, el concepte d’art ha es-
tat directament lligat a un univers 
ric i variat percebut com llunyà del 

quotidià. Com un món a part on l’accés 
és limitat i restringit a un pocs escollits. 
Des de fa alguns anys, l’art està tenint un 
nou rol, més centrat en el procés artístic 
que en la idea d’obra acabada. La realitat 
ens diu que l’art té, en primer lloc, una 
capacitat transformadora de la persona i 
de la comunitat.

Per poder definir què és l’art ens 
aproparem a la teoria de l’art occidental, la 
qual marca quatre criteris per avaluar una 
producció com a artística (Wajnerman, 
2007): 

a) La singularitat, és a dir, l’existència 
d’un sol exemplar de l’obra en qüestió.

b) L’originalitat, entesa com la novetat 
que aporta la creació.

c) La   genialitat, entesa com la capacitat 
d’expressió exclusiva d’un grup “selecte” 
de persones anomenades “artistes”.

c) La funció estètica com predominant 
davant d’altres funcions com poden ser 
polítiques o religioses. 

Atenent a aquesta definició, l’artista 
està explicat com a membre d’un grup 
de persones limitat, d’un perfil poc comú 
amb una genialitat que el fa especial. Tot 
i això, el desenvolupament de la varietat 
de llenguatges artístics i la seva evolució 
no permet quedar-nos només amb una 
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definició d’art o d’artista. El quotidià el 
sobrepassa.

Diferents maneres d’entendre l’art 
i l’artista

Al profunditzar a l’escena contemporà-
nia i en els diferents circuits artístics és 
quan trobem una sèrie de distincions 
d’art i d’artista. Podem definir tres grups 
principals (Friggeri, 2011): art erudit, art 
de masses i art popular. Hem de tenir 
en compte que aquests grups no es pro-
dueixen en la seva forma més pura, sinó 
que es barregen de manera suau.

L’art erudit o culte ens diu que l’ar-
tista, normalment un individu, té una 
o varies capacitats particulars i certa 
genialitat per produir obres originals. 
Dins d’aquest grup l’artista és una per-
sona cultivada, formada en determina-
des pràctiques, de manera que les obres 
que realitza són exposades en espais per 
aquest fi: museus, teatre, auditoris, etc. 

És un art exclusiu, ja que el seu ob-
jectiu és arribar a un determinat públic 
amb la capacitat i el coneixement previ 
per poder accedir-hi. És per això que l’art 
erudit també s’anomena art elitista.

L’art de masses defineix l’artista a par-
tir de la circulació i el consum dels pro-
ductes artístics. A l’artista prima el ni-
vell de popularitat, assegurar-se que el 
seu treball és conegut i gaudit pel major 
nombre de persones. L’objectiu principal 

«L’art va ser inicialment una qüestió de minories per a minories, després, 
de minories per a majories i nosaltres estem iniciant una nova era en la 

qual l’art és una empresa de majories per a majories.» 
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d’aquest tipus d’art, de fet –en enfront de 
l’art erudit– és, precisament, arribar al 
màxim número de persones. Per aquest 
objectiu juguen un paper central els mit-
jans de comunicació i la seva funció com 
a altaveus responsables de la transfor-
mació dels individus o dels grups en ar-
tistes.

L’art popular està íntimament relacionat 
amb un context social i cultural específic 
i amb la comunitat en què es desenvolu-
pa. Es pot dir que, a l’art popular, l’artista 
no és tant el que destaca per la seva ori-
ginalitat o geni. L’artista es defineix per 
la creació d’un producte artístic rellevant 
per a la comunitat a la qual va dirigida, 
és a dir, expressa artísticament una idea 
col·lectiva. La funció social de l’art adqui-
reix importància, ja que la seva producció 
podria afavorir accions per canviar les si-
tuacions descrites simbòlicament pel ma-
teix. L’artista no és un individu il·luminat. 
La capacitat creativa pertany a una co-
munitat, a un grup amb visions i talents 
diferents que comparteixen el mateix con-
text social on viuen les mateixes riqueses 
i mancances.

El llenguatge artístic, medi 
d’apoderament

El llenguatge artístic sembla el més ade-
quat per facilitar i promoure l’apodera-
ment en comparació amb altres perquè 
permet desenvolupar alguns conceptes 
claus com la creativitat, la democràcia, 
la transformació i la identitat, i la perti-
nença (Friggeri, 2011).

Creativitat significa treballar amb les 
habilitats individuals que no s’usen 
només en la creació d’obres d’art, sinó 
també a la vida quotidiana. La creati-
vitat és, de fet, la capacitat de resoldre 
problemes, és la capacitat de treballar 
activament per trobar una forma diferent 
d’aproximar-se a un obstacle. La creativi-
tat relacionada amb l’apoderament per-
met reescriure la realitat, dramatitzant 
una situació social a través d’un mitjà 
artístic. 

Democràcia perquè l’art ens ofereix una 
estructura en la qual s’esborren diferèn-
cies socioeconòmiques i culturals i es 
rescaten valors com el treball en equip, 
la solidaritat i el suport mutu. El fet d’ex-

perimentar, a nivell de grup i mitjançant 
l’art, el funcionament de dinàmiques de-
mocràtiques, permet a la persona extra-
polar aquesta vivència al seu espai quo-
tidià.

Transformació degut a que el llenguatge ar-
tístic permet experimentar amb les accions 
de grup i les emocions quotidianes utilit-
zant un codi diferent al verbal. Això ens pot 
fer ser més conscients d’un problema que 
abans no era visible als nostres ulls, o mi-
rar-lo des d’un altra òptica. Per tant, d’aquí 
la necessitat de posar-se a treballar per tro-
bar una solució, tant a nivell personal com 
de grup, per mitjà de disciplines artístiques. 
Així l’art permet repensar el món, li dona ei-
nes a l’ésser humà perquè la societat no es 
quedi encallada i es busquin altres maneres 
de fer i avançar.

Identitat i pertinença, ja que l’art ajuda 
a enfortir el lloc en el grup i l’esperit de 
pertinença, on no existeix cap limitació.

És el desig d’experimentar junts a tra-
vés d’un llenguatge artístic comú per a la 
consecució d’un objectiu compartit. Sen-
tir-se part d’alguna cosa, per exemple, 
un projecte ubicat en una àrea en par-
ticular, és el primer pas per començar a 
participar activament amb el mateix ob-
jectiu de millora d’aquest. Això inclou la 
creació i la ciutadania, i no només ser 
propietaris.

És evident que l'art i la cultura poden 
contribuir al desenvolupament de les 
persones, grups, comunitats i societats. 
En la mesura que valorem el caràcter 
utilitarista i/o el valor públic de la cultura 
veiem que determinats llenguatges com 
la música, la dansa, el teatre, el circ, la 
pintura, etc. permeten que 
diferents persones, amb 
diferents capacitats, 
puguin participar 
simultàniament 
fent coses dife-
rents per a un 
resultat estè-
tic i per a un 
procés col·lec-
tiu i transfor-
mador.■

A l'art 
popular, l'artista es 

defineix per la creació 
d'un producte artístic 

rellevant per a la comunitat 
a la qual va dirigit, es a dir, 

expressa artísticament 
una idea col·lectiva
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