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Aquest treball és el resultat de recerca, (de la part teòrica), de la Beca per a la recerca i la innovació en els

àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del

pensament  que convoca la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i gestionada per

l' OSIC, oficina de suport i iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya, que vaig obtenir el 2020.

És un treball estimulat per l’informe de la OMS 2019, i pel context actual de pandèmia. Afegint a més a

més, el meu interès personal per la salut, ja que, a part d'artista, soc Diplomat en Nutrició i Dietètica.

S’ha fet una recerca d’informació ja editada de diferents fonts , ja siguin estudis, informes, llibres, treballs

de recerca...i, a nivell internacional.

És un recopilatori d’informació ja existent per a donar una base sòlida a la relació entre arts escèniques i

salut, i al seu gran benefici de treballar plegats. 

Desitjo que sigui una obertura de coneixement sobre polítiques culturals i casos pràctics d’activitats que

s’estan duent a terme arreu en aquest camp de fusió de les arts i la salut, que encara que en el nostre país

és molt puntual, en els últims anys ja està agafant molta força.

M’agradaria que aquesta informació donés eines als polítics, als artistes i , a la ciutadania en general, per a

creure més fermament que mai que la cultura, i en concret (en aquest treball) les arts escèniques, son

BENS ESSENCIALS, i de primer ordre per a la salut emocional, psicològica, social i física.

Hi ha molta informació i enllaços perquè qui ho desitgi, pugui ampliar-la en qualsevol dels camps

esmenats.

Salut!

Context.

ARTS 
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1.INTRODUCCIÓ
LA CULTURA. 

La cultura fa referència a actituds, valors, llengües, tradicions, creences, arts i sabers que compartim els

membres d’una comunitat o societat, però alhora és també la manera com vivim, pensem i ens

comportem. La cultura és, doncs, un procés que permet entendre, interpretar i transformar la realitat

(CLGU, 2015).

En els darrers anys, organismes internacionals com la UNESCO o europeus com la Comissió Europea

han posat la transversalitat i el valor social de la cultura a l’agenda política. La UNESCO ha declarat que la

cultura és un element transversal present en la majoria dels objectius de desenvolupament sostenible

establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La cultura, present en moltes facetes de la nostra

vida i del territori, permet donar vida als pobles, barris i ciutats, i facilitar que tothom s’hi senti integrat. 

 

A escala europea, la Nova Agenda Europea per a la Cultura, aprovada el maig del 2018 per la Comissió

Europea, inclou l’aprofitament del poder de la cul tura i la diversitat cultural per al benestar i la cohesió

social com un dels seus tres objectius estratègics. Ja sigui des de les administracions públiques, des del

tercer sector o des de la mateixa societat civil. (Villarroya, 2019).

SALUT 

 

La nova definició de la OMS sobre la salut és : “un estat de benestar físic, mental i social complet i no

només l’absència de malalties  ”(constitution WHO, 1948), arrelant així fermament la salut dins de

la societat i la cultura.

Destaca la importància de la prevenció de malalties i, en conseqüència, els determinants de la salut.

La definició també es centra a estar bé, des d’una perspectiva individual (Stone A, 2013; Keyes CLM,

2002 ) i social (Keyes CLM, 1998). Aquest últim pot incloure múltiples aspectes com la integració a la

societat, la contribució, acceptació i confiança dins de la societat, comprensió individual i creença en el

potencial de la societat .

A les dècades posteriors al 1948, quan es va publicar aquesta definició de salut, el concepte de la salut es

va expandir encara més (Hubber M, 2011). Per exemple, la presència d’una malaltia física o mental

crònica no és, necessàriament, un signe d’estar malalt, sinó que pot ser quelcom que es pugui gestionar

(Smith R, 2008). Aquí recau la importància de la percepció personal, i la gestió d’aquesta.

La gestió de la salut  es basa en part en la resistència i en si els individus s’hi poden adaptar: si poden

restaurar la seva homeòstasi fisiològica (equilibri) i senten que tenen la capacitat d’afrontar i complir amb

cert grau el seu potencial d’independència i oportunitat de participar activament en la societat (McEwen

BS, 2003; Antonovsky A , 1979).

La salut és, per tant, un procés dinàmic que, en el seu nucli, consisteix a tenir la capacitat d’autogestionar-

se.
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Aproximadament un 95% del pressupost sanitari  es destina a medicaments i intervencions (Institute of

positive Health, 2016). Aquesta nova definició obre un camí important per a invertir cap a la prevenció i

actuar directament sobre el benestar emocional. En aquest camí les arts tenen un paper fonamental.

En l’àmbit de la salut i el benestar, cada vegada són més nombrosos els estudis que associen l’assistència a

activitats artístiques i culturals amb un millor estat de salut i nivells superiors de qualitat de vida. Aquests

estudis mostren com les activitats artísti ques i culturals poden tenir un impacte positiu, per exemple, en

l’estabilitat física, en la part cognitiva, en l’autoestima, en l’habilitat per relacionar-se a partir de canvis en

el comportament i d’una major exposició al contacte social, fins al punt de reduir, a vegades, la durada de

les estades hospitalàries (Clift i Staricroft, 2010; Estache i Ginsburgh, 2017; Nova Agenda Europea per a

la Cultura, 2018). 

Així mateix, hi ha estudis que confirmen que l’accés a la cultura és el segon factor més important per al

benestar psicològic, precedit només de la salut fisica (Sacco et al., 2011). Extret de (Villarroya, 2019).

BENESTAR 

El benestar és una construcció complexa i subjectiva, sovint emmarcat en relació amb la satisfacció amb

la vida, sentit del propòsit i realització, control, competència, domini i autonomia, realització d’una

mateixa, connexió i afectació (Maccagnan, Wren-Lewis, Brown & Taylor, 2019; Stone & Mackie, 2013;

Rathi i Rastogi, 2007; Gillett-Swan i Sargeant, 2015). L'Oferta d’arts i activitats culturals són molts dels

ingredients del benestar, ja que proporcionen oportunitats de compromís social i connexió, gaudir,

aprenentatge, domini, creació de significats i auto-realització. (Whitepaper, 2019).

Més concretament, la participació en arts i cultura s’associa cada cop més amb la millora de la salut i el

benestar, un envelliment més saludable i l'enfortiment de les comunitats. Proves recollides mitjançant

estudis de cohorts a gran escala als Estats Units i Anglaterra suggereixen que les arts i la participació

cultural pot mitigar la incidència de depressió i el dolor crònic entre adults , així com desajusts entre els

nens. Aquells adults que freqüentment utilitzen les arts tenen taxes de morbiditat i mortalitat menors

(Fancourt i Tymoszuk, 2018; Fancourt & Steptoe, 2018a; Fancourt & Steptoe, 2018b; Fancourt &

Steptoe, 2019; Fancourt i Steptoe). 

Aquestes troballes han donat lloc a importants resultats de salut i polítiques al Regne Unit, inclosa la

inversió governamental en prescripció social.

"La riquesa més gran és la
Salut"
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" La independència és felicitat "

Hi ha un ampli grup d’investigacions que mostren com el compromís amb les arts pot millorar el

benestar subjectiu multidimensional, inclòs el benestar afectiu (emocions positives a la nostra vida

diària), el benestar avaluatiu (la nostra satisfacció de la vida) i el benestar eudemònic (el nostre sentit de

significat, control, autonomia i propòsit a les nostres vides). 

Els estudis d’intervencions artístiques específiques han mostrat increments en tot tipus de benestar

individual i social (Jones M et al. 2013;  Coulton S,et al 2015 ; Cohen GD et al 2006; Grossi E et al 2019;

Ascenso S et al 2018; Daykin N et al 2017; Mansfield L et al 2018; Wiseman R et al 2018 ; Kaimal G et al

2017).

 

Des de principis del segle XXI, hi ha hagut un augment important en la investigació sobre els efectes de

les arts sobre la salut i el benestar.

Aquest augment s'ha produït al costat d’una evolució en la pràctica de diferents activitats polítiques en

estats membres del territori de la Regió europea de l'OMS i més enllà.

Que poden fer les  ARTS I CULTURA Per  LA SALUT PÚBLICA? 

Igual que fer exercici físic i tenir una bona alimentació, ser creatiu és senzillament bo per a la salut.

Els estudis epidemiològics ho demostren, la participació en activitats artístiques i culturals millora la

resposta immune, longevitat i benestar, entre altres resultats (Bygren, Konlaan i Johanssen, 1996;

Konlaan, Bygren i Johanssen 2000; Johanssen, Konlaan i Bygren, 2001; Fancourt i Steptoe, 2018;

Rogers i Fancourt, 2019). 

Les Arts i les activitats culturals també poden millorar la capacitat i cohesió social, i sovint influir en àrees

de política i pràctica com la salut, desenvolupament comunitari, desenvolupament econòmic, i educació

(Muirhead i De Leeuw, 2012; Shank & Schirch, 2008). 

Aquests components fonamentals de les arts i el compromís cultural proporcionen una base conceptual

per a la col·laboració entre la salut pública i les arts i sectors de la cultura.
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Aquesta revisió  va abordar la pregunta: “Quina és l’evidència sobre el paper de les arts per a millorar

la salut i el benestar?" (informe OMS, 2019)

 

Aquest informe utilitzava una metodologia de revisió d’abast per recollir la literatura acadèmica

mundial en anglès i rus des del gener del 2000 fins el maig del 2019. Es van identificar més de 900

publicacions, de les quals hi va haver més de 200 revisions, revisions sistemàtiques, meta-anàlisis i

meta-síntesis que abastaven més de 3000 estudis i més de 700 estudis individuals més.

Resultats

La revisió va trobar evidències d’una àmplia varietat d’estudis que utilitzaven diverses metodologies.

En general, les troballes van demostrar que les arts poden tenir un impacte mental i de salut física. Els

resultats de la revisió estan agrupats en dos grans temes: prevenció i promoció, i gestió i tractament.

En cada tema, es van considerar diversos subtemes:

• prevenció i la promoció :

- afecten els determinants socials de la salut

- donen suport al desenvolupament infantil

- fomenten conductes que afavoreixin la salut

- ajuden a prevenir la mala salut

- donen suport a la cura

 

• gestió i el tractament, :

- ajudar les persones que pateixen malalties mentals;

- donar atenció de suport a persones amb afeccions agudes;

- ajudar a donar suport a persones amb trastorns neurològics;

- ajudar en la gestió de malalties no transmissibles; i

- donar suport a l'atenció al final de la vida. 

Es va incloure un ventall de dissenys de recerca: estudis pilot controlats, individuals, estudis de casos,

enquestes transversals a petita escala, longitudinals representatives a nivell nacional, estudis de

cohorts, etnografies comunitàries i assajos controlats aleatoris. 

Els mètodes d’investigació van incloure escales psicològiques, marcadors biològics, neuro-imatge,

valoracions fisiològiques, observacions de comportament, entrevistes i exàmens de registres clínics.

Els estudis de recerca també es van basar en teories de diverses disciplines.

Naturalment, hi ha variacions en la qualitat d’aquesta evidència i en algunes àrees on els resultats

encara cal que es confirmin o entenguin millor.
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Vinculació de les arts amb la salut

Les activitats artístiques es poden considerar com a intervencions complexes o multi-disciplinars que 

 combinen diversos components per a la promoció de la salut (Craig P  et al 2008). 

Les activitats artístiques poden implicar el compromís estètic, la implicació de la imaginació, activació

sensorial, evocació de l’emoció i estimulació cognitiva. Depenent de la seva naturalesa, una activitat

artística també pot implicar interacció social, física , compromís en temes de salut i interacció amb la

salut(Fancourt D 2017). 

Per a l’OMS, l’interès creixent dels sectors de les arts per a la salut és particularment important i

coincideix amb diversos projectes en la política sanitària mundial. 

Salut 2020, dins el marc de la política sanitària europea, posa en manifest la importància de la

col·laboració multisectorial per a l'acció catalitzadora (Health 2020).

Aquest canvi estratègic ha estat subratllat encara més pel  tretzè programa general de l'OMS 2019–

2023 (WHO 2018), que també promou un major enfocament tant en el benestar com en l'augment del

capital humà al llarg del curs de la vida. A més a més, com s’ha dit abans, l'Agenda 2030 per al

desenvolupament sostenible (Transforming our world 2015) inclou donar suport a una bona salut i

benestar, proporcionar educació de qualitat, construir ciutats i comunitats sostenibles, fomentar el

treball decent i el creixement econòmic, i treballar en col·laboració. 

En tots aquests objectius, les prioritats i els enfocaments d’interacció amb les arts són parts integrants

del capital cultural dins de les societats que potencialment ajuden a promoure la resiliència, equitat,

salut i benestar durant tota la vida. 

Finalment, perquè funcionin simultàniament a nivell individual i social, així com físic i mental, les

intervencions sanitàries basades en les arts es situen de manera única per a fer front a tota la

complexitat dels reptes del benestar integral.

" La vida seria tan meravellosa si
sapiguèssim que fer amb ella..."
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            2.EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

2.1.MÚSICA

Els artistes professionals que treballen amb més freqüència als hospitals són músics (State of the Field,

2009). Els treballs són diversos, des de música de piano al vestíbul principal de l'hospital a  escriptura

interactiva de cançons amb el pacient. Els músics a la sanitat proporcionen distracció, compromís

significatiu , animen  a l’expressió creativa i a la reducció de l’estrès que a la vegada milloren

l’experiència del pacient, acompanyants i personal sanitari.

Per què és important la música per a la salut pública? 

Les persones de diferents parts del món són musicalment actives al llarg de la seva vida. De fet, les

activitats musicals són universals en la cultura i el comportament humà (Nettl 1956). Els nadons neixen

amb xarxes neuronals per processar els ritmes musicals de manera eficient (Winkler et al. 2009). Els

nens en edat preescolar tenen una empatia i una cooperació millor quan participen en comportaments

musicals sincronitzats (Kirschner i Tomasello 2010), els cantants adults aficionats (Clift i Hancox 2001;

Clift 2012a) i els ballarins (Quiroga et al. 2010) mostren beneficis psicològics similars com a resultat del

seu compromís, i fins i tot les persones que pateixen de demència conserven els records musicals i el cant

com a part del codi semàntic que encara és accessible en el procés de declivi cognitiu (Davidson i Fedele

2011). 

Tots aquests exemples heterogenis suggereixen que la música pot funcionar com un recurs social,

emocional i cognitiu durant tota la vida (MacDonald et al. 2012).Hi ha pocs dubtes que les habilitats

musicals bàsiques necessàries per a ballar, cantar i per aprendre a tocar un instrument musical (fins a un

cert nivell de competència) son inherents a la majoria de la població en general.

Per exemple, la sordesa de to, que es descriu principalment com un trastorn del processament de to

(Albouy et al. 2013), només és present en una fracció de les persones que es caracteritzen per ser no

musicals o com a mals cantants (Wise i Sloboda 2008). 

És evident que hi ha un potencial substancial per a aprofitar la música en el context d’intervencions de

salut pública que fins ara només s’ha explorat d’una manera limitada (Cohen et al. 2007).
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Què és la música? I què són les activitats musicals?

Fins i tot escoltar música no es pot equiparar només amb un consum passiu si es té una ment activa.

Per tant, cal reconèixer les activitats musicals com a necessitats personals essencials en lloc de

comportaments de distracció o d’oci. 

Un nadó que respon amb moviments a l’estimulació rítmica, algú que canta sota la dutxa o un grup

d’adults que toquen les claus mentre canten i agiten el cos rítmicament de manera sincronitzada, tot

suggereix activitat musical. 

Una raó per la qual escoltar  música (i fins i tot imaginar la música) s’ha de qualificar d’activitat és

perquè no hi ha certesa si la retro-alimentació psicofisiològica de les experiències musicals difereix

entre els intèrprets i els oients més enllà dels processos perceptius-motors necessaris per a interpretar

música (Altenmüller et al. 2006).

El Model contextual dels efectes beneficiosos de les activitats musicals sobre el benestar i la qualitat de

vida  (Altenmüller et al. 2006) suggereix una relació entre els comportaments musicals i el benestar

psicològic que està mediat pel context percebut. 

La psiconeuroendocrinologia (PNE) és una àrea relativament nova d’investigació en salut.

Tradicionalment, s'ha associat principalment amb estudis que aborden més les conseqüències

negatives de l'estrès, i menys amb influències psicològiques  positives en les nostres vides (Kreutz et al.

2012). 

Es suggereix que cantar i ballar, a més a més de tocar un instrument musical, té efectes beneficiosos,

posant èmfasi en la reducció de l’estrès i la relaxació (McDonald et al. 2012). Aquests efectes es

produeixen particularment, però no exclusivament, a nivell amateur.

Tant Koelsch com Stegemann (2012) i Västfjäll et al. (2012) suggereixen en els seus models, que

escoltar música pot provocar afectacions (positives) mitjançant l'activació d'estructures del cervell

mitjà (Blood and Zatorre 2001; Zatorre and Salimpoor 2013). Aquestes regions contenen circuits

cerebrals que són crucials per a processar les emocions (LeDoux 1996). 

Per tant, els seus models prediuen específicament modulacions de funcions endocrines induïdes per la

música, com s’evidencia en diferents estudis (Quiroga et al. 2010; Kreutz et al. 2012; Chanda i Levitin

2013).

"La música és la vida emocional
de la majoría de la gent"
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El valor específic de les diferents activitats musicals

-Escoltar música

Escoltar música està molt més estès que tocar activament instruments. Als humans ens agrada escoltar

música, ja sigui utilitzant dispositius d’àudio o assistint a concerts com a activitat d’oci. Per tant, cada

persona normalment desenvolupa coneixements musicals implícits per donar sentit a la música. De

fet, les habilitats musicals s’adquireixen inicialment durant l’exposició a la música a principis de la

vida, abans i després del naixement.

El seu desenvolupament es pot estendre a través de l’aprenentatge i la pràctica al llarg de la vida, tant

en entorns formals com informals, com també en edats ja avançades. Escoltar música molt sovint dona

lloc al moviment (interior i obvi), el ball i el cant. Per tant, escoltar música és diferent de, per exemple,

escoltar parlar, escoltar soroll ambiental o estar exposat al silenci. 

Una de les raons principals de l’afinitat substancial amb la música pot ser que l’escolta de música evoca

sentiments de recompensa i plaer. Algunes d’aquestes emocions positives poden ser tan fortes que

s’assemblen a sentiments de profunda satisfacció. De fet, les respostes neuro-biològiques són similars a

l’experiència d’un menjar saborós o del sexe (Blood and Zatorre 2001). 

La música és potent, almenys en part, per les associacions i els records que evoca.Sembla que, en certa

mesura, el sistema cardiovascular fa un seguiment del perfil musical i respon de manera característica

als canvis continus bruscos i lents (Bernardi et al. 2006). 

És important destacar que el silenci després de la música lenta o ràpida va tenir el major efecte sobre

la relaxació cardiovascular en comparació amb tots els estímuls musicals utilitzats en aquest

experiment. 

En conjunt, aquests estudis suggereixen que patrons específics de canvi de tempo i intensitat poden

regular les funcions cardiorespiratòries de maneres bastant positives induint la relaxació. 

Els efectes psicològics i fisiològics positius d’escoltar música s’han observat en nombrosos entorns de

salut, inclosos el control del dolor i l’estrès (Bernatzky et al. 2011) i la millora de la relaxació durant els

procediments mèdics (Spintge 2012). A l'escoltar música es proporciona una intervenció coadjuvant

segura sense efectes secundaris coneguts. 

Posar música seleccionada a pacients sotmesos a cirurgia pot tenir efectes iguals o fins i tot superiors a

la medicació estàndard (Bringman et al. 2009; Nilsson 2009). Com a conseqüència, els detalls de les

preferències musicals del pacient i la disponibilitat de dispositius adequats per al lliurament de música

podrien convertir-se en una part valuosa de qualsevol tractament mèdic (Spintge 2012).

 

Una  investigació demostra que escoltar música abans de la cirurgia canvia la manera com els pacients

responen a l’estrès físicament (hormonal i del sistema immunitari) durant la cirurgia (Leardi, 2007).

L’ús de la música també és una manera eficaç de reduir l’estrès mental durant els exàmens mèdics

(Rudin, 2007).
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El valor específic de les diferents activitats musicals

-Cantar

La formació de cant en combinació amb exercicis vocals també han estat implicades en la promoció

de la salut vocal, per exemple, Gütay i Kreutz (2011). Els valors del cant es poden estendre més enllà de

la salut vocal fins a la promoció de la salut física i mental general (Clift 2012a; Clift et al. 2010a, b).

Inclouen, per exemple, beneficis psicològics percebuts (Unwin et al. 2002), així com respostes

immunitàries locals millorades  en cantants(Kreutz et al. 2004).  

Un estudi dirigit a un cor amateur que formava homes sense llar, va suggerir millores significatives en

el benestar i la qualitat de vida en algunes persones (Bailey i Davidson 2002). 

-Ballar

El ball és òbviament una forma més física d’interpretar música que cantar. Tanmateix, la dansa és a la

vegada part de la música i de l’esport i l’exercici físic. Es pot interpretar, en principi, amb absència de

so, però normalment implica la presència de música. Per tant, les qualitats físiques i aeròbiques en el

moviment humà són les principals característiques de la dansa. Estudis sistemàtics i controlats

suggereixen efectes significatius de les teràpies de dansa / moviment per pal·liar problemes relacionats

amb trastorns neurològics, inclosa la malaltia de Parkinson (Earhart 2009; Duncan i Earhart 2012) i

l’esclerosi múltiple (Salgado i de Paula Vasconcelos 2010; Hackney i Earhart 2009). 

En un estudi, la dansa també s’ha identificat com a reductora del risc de demència (Verghese et al.

2003), tot i que és necessari fer proves similars a més observacions en aquesta àrea de la investigació

(Quiroga et al. 2010). 

Sovint la gent respon a cantar o ballar amb una reducció de l’estrès percebuda i una relaxació

millorada. Finalment, escoltar música i ballar semblen interactuar a nivell endocrí. Per exemple,

Quiroga et al. (2009) van trobar que es podrien atribuir reduccions significatives de l’hormona de

l’estrès cortisol a la presència de música durant la realització de moviments de ball amb o sense

parella.

-Tocar un instrument

Hi ha proves creixents del camp de la neurociència musical que suggereixen que l’entrenament

musical pot alterar el cervell a diferents nivells i conduir a modificacions tant estructurals com

funcionals dins i fora del domini musical. 

Els estudis controlats aleatoris en aquest domini són rars, però almenys un ha demostrat que la

formació musical al llarg d’un any, millora el quocient intel·lectual en uns quatre punts, cosa que és un

efecte relativament petit però significatiu (Schellenberg 2004). 

Més treballs han identificat capacitats millorades de percepció auditiva i cognició en nens de 8 a 9 anys

que reben classes instrumentals a l’escola en grups reduïts (Roden et al. 2012). 

Una investigació de Hall  suggereix que aprendre a tocar un instrument musical pot contribuir a una

reserva cognitiva prevenint o retardant el declivi de la vellesa (Hall et al. 2009).
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2.2.ARTS DEL MOVIMENT

Com s’ha explicat abans, les arts del moviment la majoria de vegades van lligades a la música, per tant ja

reben de per si tots els beneficis abans comentats. Dins les arts de moviment, aquí englobem la dansa,

circ, i totes les disciplines que treballin principalment amb el cos, tot i que com es veurà, la majoria de

recerca que existeix està feta amb la dansa.

La pràctica de la dansa contemporània aplicada s’ha expandit ràpidament al Regne Unit i diferents països

en línia amb el creixement de les arts en el sector de la salut i la inclusió social. En els darrers 15 anys, en

particular, les intervencions basades en la dansa en diversos contextos socials i assistencials han

augmentat i els beneficis socials, físics i psicològics de la participació en dansa han estat àmpliament

reconeguts i discutits. 

Un informe de 2012 encarregat per Dance Exchange i el Departament de Salut, West Midlands,

Anglaterra, observa: "La dansa és una forma d’expressió cultural que es situa de manera única per aconseguir

resultats de salut i benestar. Combina activitat física, interacció social, expressió creativa i emocional. Tots aquests

elements tenen bases evidencials independents que mostren el seu potencial per millorar la salut i el benestar. En la

dansa, aquests elements s’uneixen en una experiència holística que proporciona plaer als participants." (Burkhardt i

Rhodes 2012)  

Un estudi demostra que el moviment autèntic en la teràpia de la dansa condueix a la millora de l’estat

d’ànim, la imatge corporal i l’autoestima en dones que pateixen càncer de mama (Dibbel-Hope, 2000 a

Smeijsters, 2002). 

La dansa teràpia contribueix a l'alleujament de càrrega mental, l'estat d'ànim positiu, i , a augmentar el

rendiment físic durant la rehabilitació de pacients amb càncer (Mannheim, 2000 a Smeijsters 2002). 

 

Un estudi basat en l'evidència sobre la teràpia de la dansa va demostrar que l'impacte d'aquest tipus de

tractament és gairebé similar al de la psicoteràpia verbal (Cruz in Smeijsters, 2002). 
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Del 2006 al 2008, els doctors Andrew Miles i Paul Strauss, del Centre de Recerca sobre Canvis

Socioculturals de la Universitat de Manchester, van avaluar l’impacte de la metodologia de Dance United

en sis col.lectius de joves vulnerables  que van assistir al Bradford durant aquest període. L’objectiu

principal de la investigació era si aquesta pedagogia en particular podia produir canvis positius en la vida

d’aquests joves i, en cas afirmatiu, per què i com funcionava (Miles i Strauss 2008).

En  l'avaluació hi ha evidències convincents que aquesta metodologia intensiva proporciona increments

mesurables de confiança, autoconsciència, comunicació, habilitats positives d’afrontament a conflictes,

pensament flexible i autocontrol. Miles i Strauss van trobar que: 

• la dansa té un impacte positiu important en les actituds i el comportament dels participants.

• els joves són menys propensos a ofendre / reincidir que els seus companys. 

• els participants tenen taxes de transferència a l'educació, formació i ocupació molt més elevades del que

s'esperava; experimentar relacions personals i familiars millorades; i adoptar estils de vida pro-socials. 

Per a molts, la confiança es va experimentar com un «(despertar) corporal» i una emergent sensació de

benestar físic marcada per sentiments de felicitat, nivells d’energia augmentats, perspectives positives i

millores de la imatge corporal, inclosa la pèrdua de pes. En aquest sentit, la dansa pot ser més eficaç que

l’exercici per a reduir el greix corporal (Staiano AE  et al 2017; Murrock CJ  et al 2009).

S’ha trobat que les activitats de dansa milloren la composició corporal (incloent l’índex de massa corporal

i la massa total de greix), els biomarcadors sanguinis (inclosos el colesterol, els triglicèrids i els marcadors

d’estrès oxidatiu) i la funció musculoesquelètica (incloent l’equilibri, i els abdominals) en temps de repòs

(Fong Yan A  et al 2018; . Leelarungrayub D  et al 2011; Stillman CM  et al 2018). 

Aquests resultats van ser significativament superiors als observats amb intervencions regulars d’exercici

en molts estudis i es van observar efectes tant en persones amb sobrepès com en persones amb un pes

saludable (Fong Yan A  et al 2018;  Leelarungrayub D  et al 2011; Stillman CM  et al 2018).
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2.3.TEATRE

Quan parlem de teatre, d’ara endavant , englobem totes  les seves diferents variants,(teatre físic,

titelles/objectes, text, visual, narració, familiar, de carrer...). 

En el teatre sovint es troben inherents tots els beneficis de la part musical i de la dansa/moviment. A

aquests  afegim tots els que tenen a  veure amb la paraula, la narració i/o la transmissió emocional a

través d’una dramatúrgia. 

En el cas de les arts escèniques i el teatre en concret, s’evidencia a més a més d’un benefici per la Salut

directa, un component pedagògic i educatiu que moltes vegades pot anar lligat a un tema molt

important: La prevenció. 

S’ha trobat que la pedagogia basada en les arts millora l’adquisició de coneixements, l’empatia, l’actitud

envers els altres, l’estat emocional, la maduresa cognitiva i ètica i el nivell de pràctica reflexiva dels

estudiants infermers (Rieger KL et al 2016).  

El teatre és una eina molt valuosa per a la comunicació sanitària: es poden utilitzar per atraure

poblacions específiques mitjançant activitats culturalment ressonants; transcendir les barreres

lingüístiques; atraure emocionalment les persones i humanitzar els problemes relacionats amb la salut;

encarnar conceptes i demostrar el que els individus poden fer proactivament; i potenciar les persones i

les comunitats mitjançant el compromís col·laboratiu (Sonke J et al 2018). 

El Teatre es pot utilitzar per a comunicar-se d’una manera sensible a les tradicions i reptes culturals

locals i per a creuar les divisions i tensions jeràrquiques que poden existir en la comunicació sanitària. Els

artistes poden actuar com a mediadors entre professionals de la salut pública i usuaris i poden ajudar els

individus a assumir la responsabilitat de la seva pròpia salut (Sonke J et al 2018; Ruthven JS et al 2016). 

Com que molts programes de comunicació sanitària relacionats amb les arts es basen en la comunitat,

també es basen en les xarxes socials i el capital social existents, proporcionant una cultura centrada en la

pròpia cultura més que en l’individu (McConnell BB  2016).  

Els estudis  internacionals han assenyalat millores en coneixements, actituds i comportaments de

projectes relacionats amb arts escèniques, activitats interactives (per exemple, jocs de rol i creació d’obres

de teatre i històries radiofòniques). Tot i que no hi ha consens sobre quin tipus de programa artístic és el

més eficaç, els resultats semblen ser  més positius quan els individus i les comunitats participen

activament en la creació de l’art (Racicot-Matta C et al 2016).
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En aquest sentit per exemple, s’ha vist que les activitats teatrals a les escoles centrades en la nutrició i

l’alimentació saludable milloren el coneixement nutricional dels nens i les actituds alimentàries

saludables (Bush R, et al 2018) i milloren l’autoestima associada a la imatge corporal (Mora M  et al 2015). 

Per als adolescents amb sobrepès, s’ha trobat que les activitats dramàtiques relacionades amb la dieta

milloren el coneixement, l’actitud i la dieta sana i el comportament físic, a més de reduir l’índex de

massa corporal (Demir Acar M et al 2018).

En relació amb les drogues i el tabac, s’han trobat projectes dramàtics que augmenten la consciència dels

perills de les drogues il·legals (Starkey F et al 2001), a més de contribuir a prevenir o reduir el consum

il·legal de drogues en adolescents (Huang S-F et al 2018 ; Quek LHet al 2012).

S’ha trobat també,  que sessions d’activitats periòdiques que combinen música i jocs amb històries

centrades en l’augment de l’empoderament disminueixen el consum de marihuana i alcohol en

adolescents d’alt risc (Nelson A et al 2003).

Altres projectes s’han centrat a transmetre missatges relacionats tant amb malalties transmissibles com la

transmissió de símptomes del virus de l’Ebola a través de cançons de rap, murals i representacions

teatrals (Sonke J et ao 2015); combatre la desinformació contra les vacunes mitjançant la narració

d’històries (Shelby A et al 2013); educar els nens sobre la higiene personal mitjançant narracions i

drames (Soleymani MR  et al 2017); i proporcionar missatges de salut sexual a presos, ex reclusos i

famílies a través de la ràdio (Minc A  et al 2007). 

Els projectes relacionats amb una salut més àmplia inclouen la millora de la gestió de la diabetis en nens

(Pélicand J et al 2006) , i l’ensenyament de mares sobre la lactància materna mitjançant cançons (Flax

VL et al 2014). 

També sensibilitzant els responsables polítics sobre la violència domèstica mitjançant tallers de teatre

(Baird K et al 2012), sensibilitzant els nens i els pares sobre l’abús sexual infantil a través de teatre

familiar (Gesser-Edelsburg A et al 2017) i  també s’han trobat intervencions de contes per a millorar la

hipertensió i l’adherència als medicaments (Nguyen HL et al 2017). 

El paper de les històries narratives en salut es discuteix amb detall a l’informe de síntesi de la xarxa

Evidence Health 49 sobre els contextos culturals de la salut (Greenhalgh T  2016)*.
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Cada vegada hi ha més investigacions que mostren com les arts poden millorar les habilitats clíniques, les

habilitats personals i la comunicació entre professionals de la salut (Acia A et al 2017). 

L’ús de formats de teatre, inclòs el teatre interactiu i el joc de rol, també pot millorar les habilitats

comunicatives. 

S’ha trobat un curs d’improvisació per a millorar les habilitats auditives i la capacitat de resposta

instintiva i espontània per a estudiants en entrevistes mèdiques (Shochet R et al 2013; Haidet P et al

2007). 

La formació / representacions teatrals poden millorar la presentació de casos de metges a equips clínics

(Hammer RR et al 2011), reduir l’ús de l’argot mèdic al comunicar-se amb els pacients (Kontos PC et al

2012) i ajudar els metges a donar males notícies (Skye EP et al 2014). 

Millorar la comunicació és fonamental, ja que el mateix to de veu utilitzat pels clínics s’ha associat a la

probabilitat que els pacients iniciïn un litigi per mala praxi (Ambady N et al 2002). 

La música i les arts dramàtiques poden millorar la relació entre persones d’orígens diferents (de la Croix

A et al 2011).  

S’ha informat que les sessions de psicodrama per a aquells estudiants d’assessorament milloren l’empatia,

les habilitats d’assessorament i l’autoconeixement (Dogan T  2018). 

També s’han trobat representacions teatrals per a  millorar la consciència dels cuidadors en les seves

responsabilitats i deures de cura  amb persones amb demència (Gjengedal E et al 2016).

 

El teatre terapèutic condueix a la reducció de la por, a l’empatia i a la capacitat creixent de fer front als

conflictes en persones que són a la presó per delictes violents (Cogan 1998, a Smeijsters, 2002).
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2.4.HUMOR I CLOWN

L’humor i el clown podrien estar inclosos dins la classificació de “teatre", però degut a la quantitat

d’investigació, i informació referent al tema, s’ha decidit fer un capítol a part.

Humor

Si ho mirem purament a nivell fisiològic, es podria dir que la gent respon al riure amb totes les fibres del

seu cos. Moltes funcions corporals participen en l’activitat de riure: els músculs, la respiració, el sistema

immunitari i hormonal, el sistema cardiovascular, el sistema nerviós central i autònom (Psicologia

integrativa, 2007). 

 

El riure ens acompanya des de molt d'hora. Segons  Wild, Rodden, Grood i Willibald, (2003), en els

humans, la resposta al somriure normalment es desenvolupa en les 5 setmanes de la vida extra uterina. 

Veure comèdia durant 15 minuts és suficient per augmentar el nostre llindar de dolor un 10%. En

col·laboració amb Oxford Binghampton, científics del VU Amsterdam han explorat els efectes analgèsics

del riure. Riure junts funciona millor. "El propòsit de riure és despertar ràpidament un estat d'ànim

positiu en un grup de persones", diu el professor de VU, Mark van Vugt. "Això va permetre als nostres

avantpassats afrontar l'estrès i els conflictes diaris. (Extret de Balieri 2009)

 

La capacitat de riure és un dels trets més característics i profundament assentats de l'home. Han  sigut

molts els psicòlegs i filòsofs que han argumentat que l'home és l'únic ésser que riu o té sentit de l'humor

(Moody, 2002).

Respecte de la funció social del riure, aquesta tindria, segons Narvaez (2007), un paper important com el

de la reducció de la ira, per exemple. "Els antropòlegs informen que moltes societats nòmades com la

dels pigmeus africans, les disputes les resol una espècie de pallasso de la tribu que fa de moderador i de

jutge, i les eines principals són l'enginy i les bufonades que empra per fer riure a les parts enfrontades de

tota la tribu "(Narvaez, 2007).

L’humor és un fenomen social que ha estat present en tots els grups culturals al llarg de la història de la

humanitat (Adamle i Ludwick, 2005; Tanay et al., 2013).

 

L'humor és un instrument apropiat per a promoure la tolerància, permet veure el que els altres no

perceben, ser conscient de la relativitat de totes les coses i revelar amb una lògica subtil el seriós del

ximple i el ximple del seriós. De vegades, el millor consell és el que prové d'un acudit i no d'una

formulació teòrica. 

Hans Selye (1978), investigador de l'estrès, va afirmar que era factible convertir una tensió negativa en

una experiència positiva, i és precisament en aquest punt on troba ple significat el sentit de l'humor.
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El seu paper terapèutic es va estudiar per primera vegada als anys seixanta, quan es va començar a

investigar per ressaltar el seu efecte protector contra certes malalties i alteracions emocionals (Martin,

2001; McGhee, 1999; Tanay et al., 2013). 

Estudis centrats en l’humor i el riure en salut i malaltia, i en els seus efectes psicològics, han demostrat

que poden funcionar com una estratègia d’afrontament per reduir l’estrès i els símptomes psicològics.

Aquests estudis també han associat l’humor amb beneficis físics com desencadenar mecanismes

neurològics o funcionals augmentant l’activació del sistema de recompensa dopaminèrgic mesolímbic, a

més a més de millorar els sistemes immunològic, cardiovascular i respiratori (Boyle i Joss-Reid, 2004;

Cann et al., 1999; Fry, 1992, 1994; Kamei et al., 1997; Savage et al., 2017).

 

Nombrosos autors estimen que el sentit de l'humor és realment indispensable per al benestar humà,

podent-se tractar d'un autèntic mecanisme de supervivència que ajuda a solucionar els problemes de la

vida. En relació a l'efecte neurològic de l'humor, del Riu, Blanc i Jurat (2008) afirmen que l'humor i el

riure resideixen a l'escorça prefrontal ventral de l'hemisferi dret dels ciutadans i que aquesta part es troba

molt connectada amb el sistema límbic, i suposa un veritable centre de les emocions.

En el context hospitalari, l’humor allibera tensions, facilita la comunicació i enforteix la relació entre

pacients i personal mèdic (Dziegielewski et al., 2003; Pierlot i Warelow, 2014; Scholl i Ragan, 2003). En

el cas específic de malalties molt estressants com el càncer, l’humor pot alleujar el dolor físic i el xoc del

diagnòstic, així com els efectes psicosocials dels tractaments tant en pacients com en els seus

acompanyants (Lopes-Júnior et al., 2016; Nunes et. al., 2018; Segrin i Badger, 2010; Segrin et al., 2012;

Tanay et al., 2013).  

Kuiper i Nicholl (2004) distingeixen dos mecanismes que donen suport a l’humor com a estratègia

d’afrontament en malalties físiques com el càncer: les avaluacions cognitives i el distanciament. La

primera es refereix a veure la malaltia i els seus símptomes de forma més global manera positiva, com a

oportunitat de creixement personal. Per la seva banda, el distanciament descriu canvis en la perspectiva

des de la qual els pacients observen la seva pròpia malaltia. Els canvis derivats de l’humor redueixen

l’impacte de la malaltia, permetent als pacients fer front amb més eficàcia, ja que poden distanciar-se

dels símptomes de la seva malaltia i de l’avaluació cognitiva de la seva experiència negativa actual. En

aquest sentit, l’humor permet als pacients veure la seva malaltia com un desafiament, més que com una

amenaça i pot alleujar les seves preocupacions i la seva por respecte a la mateixa.

L'humor també pot relacionar-se amb l'estrès i per tant es parla d'un possible efecte positiu indirecte de

l'humor sobre la salut.

Segons Narvaez (2007), l'estrès inhibeix el sistema immunològic, i per tant aquest associat a tots els tipus

de condicions mèdiques, com refredats, mals d'esquena, diabetis, etc. Mitjançant el control de l'estrès, un

bon sentit de l'humor podria en principi, prevenir certes malalties, afavorir la recuperació i contribuir,

en definitiva, a una salut millor.

Un estudi  va trobar una connexió entre l’alleugeriment del dolor i l’humor. La investigació demostra

que les emocions positives poden ajudar a entrenar la resiliència mental (Fredickson, 2007), i augmentar

la nostra capacitat per descobrir aspectes còmics en situacions tràgiques (Wooten, 2002).
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Quan ens divertim, augmenta el nivell d’endorfines del nostre cos (literalment morfina interna). Al

Canadà s’està investigant sobre l’ús deliberat d’aquesta bomba de dolor natural mitjançant l’ús de l’humor

(revista per a la psicologia integrativa, 2007).

 

Mitjançant un tub d’assaig, es va examinar l’efecte de les cèl·lules assassines naturals (natural killers,

necessàries per a matar les cèl·lules cancerígenes) sobre el desenvolupament de les cèl·lules cancerígenes.

Va demostrar que les cèl·lules assassines són actives en persones que han estat rient en veu alta (veient

una comèdia),  més que en persones que només han estat somrients o en persones del grup de control

que l’humor no els va estimular. A més a més, els dos primers grups van notar una reducció de l’estrès

psicològic (Pinkowish, 2009).

 

Un estudi japonès del 2006 realitzat pel genetista Murakami suposa que els gens inactius es poden

activar, entre altres coses, amb la rialla. Els gens activats produeixen proteïnes, o energia potencial a

l’ADN de les persones, que es poden utilitzar per al procés de curació. Aquests supòsits es basen en una

investigació feta entre diabètics (Murakami, 2006).

 

Un altra investigació demostra que, en l'assistència sanitària, l’ humor pot provocar una reacció

d'alleujament amb el pacient, reduint la tensió dels músculs i la sensació de dolor. Les infermeres

coincideixen que l’humor i la rialla poden augmentar l’autocontrol del pacient; poden convertir els

pensaments negatius en positius. Poden fer més forts els sentiments de solidaritat i confiança en la

relació, trencar els tabús i contribuir al benestar mental d’un pacient (Bogers, 2007).

 

Els familiars , amics propers o cuidadors dels pacients també experimenten les conseqüències

psicològiques de la malaltia del seu parent (Northouse et al., 2007; Ochoa et al., 2013; Segrin i Badger,

2010), amb un 40% dels cònjuges dels pacients que presenten símptomes de depressió (Braun et al.,

2007) o angoixa psicològica (Bambauer et al., 2006; Sjövall et al., 2009). Se sap que l’humor s’utilitza

com a estratègia d’afrontament tant per part dels pacients com de la seva família per a disminuir l’estrès i

l’ansietat, dóna lloc a una àmplia gamma de respostes emocionals, cognitives i conductuals positives, com

ara sentir-se alegre i lúdic (Beach & Prickett, 2017 ; Gil et al., 2012; Nabi, 2016). 

Alguns autors que han explorat l’efecte de l’humor en pacients amb càncer han demostrat que utilitzar-lo

com a estratègia d’afrontament afavoreix l’aparició de respostes psicològiques positives, com el

creixement postraumàtic (Schroevers i Teo, 2008). Per tant, l’humor no només té beneficis immediats,

sinó que també provoca respostes positives a llarg termini en pacients amb càncer.
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" Mirada de prop, la vida és
una tragèdia, però mirada de
lluny, sembla una comèdia "

Charles Chaplin



-Clowns

Hi ha moltes maneres d’exposar els pacients amb càncer a l’humor, però un dels més utilitzats en tot el

mon són els clowns (Battrick et al., 2007; Dayton, 1997). A l’època d’Hipòcrates (460 aC - 370 aC), els

pallassos i els músics s’utilitzaven per a promoure la curació (Warren, 2008), ja que els metges van

començar a creure que l’humor contribuïa a millorar els estats de salut (Koller i Gryski, 2008; Kontos et

al. , 2017). 

Els pallassos d'hospital no és un invent nou. Fa diversos segles, a Turquia, els dervixos, que eren

responsables del benestar dels pacients, primer alimentaven el cos i després utilitzaven les seves

capacitats per alimentar l'ànima. Al setembre de 1908, a Le Petit Journal apareix un dibuix de dos

pallassos treballant en un hospital de nens de Londres. 

 

A principis del segle XX, un famós trio de pallassos anomenat els germans Fratellini va començar a

actuar als hospitals francesos, visitant nens hospitalitzats per tal de millorar els seus ànims (Oppenheim

et al., 1997; Warren, 2008). 

Després sorgeix Patch Adams, un jove metge que en la dècada de 1970, va començar "clowning" per als

pacients hospitalitzats a Virgínia, EUA (Spitzer, 2006).

 

Tanmateix, molts autors consideren que els pallassos professionals es van convertir en membres d’equips

sanitaris hospitalaris el 1986, quan un pallasso professional del Big Apple Circus de Nova York, Michael

Christensen, va fundar el Big Apple Circus Clown Care (Koller & Gryski, 2008) . Aquest programa tenia

com a objectiu formar professionals per al clown en entorns sanitaris (Dionigi i Canestrari, 2016). Aviat

es van establir moltes organitzacions de pallassos sanitaris a països com França, Alemanya, Gran

Bretanya, Espanya, Austràlia i Brasil (Ford et al., 2014), per exemple l'artista brasiler Wellington

Nogueira va portar la idea per al Brasil, creant el grup "Doutores da Alegria" en 1990 (Nogueira, 2006) . 

Tots amb l'objectiu principal d'entretenir i alleujar el patiment dels nens i familiars en entorns sanitaris,

mitjançant l’ús d’humor i habilitats de pallasso (Battrick et al., 2007; Dionigi et al., 2013; Lopes-Júnior et

al., 2018; Sridharan i Sivaramakrishnan, 2016; Vagnoli et al., 2005 ; Zhang et al., 2016).  Koller and

Gryski (2007) en article sobre el "clown terapèutic" citen la Fundació Theodora com un important grup

de pallassos d'hospital. 

Theodora tenen clowns en hospitals en tres continents: Europa, Àfrica i Àsia. 

A més a més d'aquest, citen grups d'Austràlia (Humour Foundation Clown Doctor Programs), França

(Le Rire Médecin) i el Brasil (Doutores da Alegria). (llistat més extensiu a l'annex)
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Tot i el nombre creixent de programes de pallassos, la investigació sobre els efectes del pallasso sobre la

població adulta i el personal sanitari és limitada.

Un estudi molt recent fet per l’organització Pallapupas , associació de pallassos d’hospital de Barcelona.

(Casellas-Grau A et al 2020), va mostrar que el pallasso tenia efectes similars o fins i tot majors en els

acompanyants que en els pacients. 

Concretament, els companys van mostrar una millora en tots els resultats psicològics explorats, inclosos

els negatius (desànim, ansietat, avorriment, tristesa, ira, preocupacions, enganys i por) i els positius

(benestar, felicitat i sensació de riure) . Aquests resultats es poden explicar pel fet que familiars o amics

també pateixen algunes conseqüències emocionals del càncer del seu ésser estimat (Northouse et al.,

2007; Segrin et al., 2012;Sjövall et al., 2009). 

Pel que fa als professionals sanitaris, els resultats van demostrar que la presència de pallassos al lloc de

treball va tenir un efecte positiu en els treballadors, que sentien més benestar,  més ganes de riure i

estaven menys ansiosos o avorrits.  

Estudis recents com el MINDCOVID  2020 Espanya, o Health Care Workers Covid19 a Xile 2020,

conclouen que Gairebé la meitat dels professionals sanitaris  tenen depressió i un alt risc de patir un

trastorn mental després de la primera onada de la pandèmia de la COVID-19.

En general, d'acord amb altres estudis (Higueras et al., 2006), van trobar que els pallassos  són ben

considerats en el context hospitalari. Val la pena consolidar la seva presència als centres de salut per a

adults, ja que els pacients, acompanyants i professionals de la salut se senten millor com a conseqüència

de les seves actuacions o de la seva presència al lloc de treball.

Per Martins (2003), la deshumanització de la medicina està reflectida en l'extrema especialització tècnica

dels metges i en l'inevitable distanciament entre metge i malalt que aquesta especialització provoca; i en

la creença que l'interès científic i econòmic és més important que l'interès social. Això tot sustentaria la

idea que "la malaltia val més que el malalt i que els diners i el prestigi obtinguts pels serveis mèdics no

tenen obligacions amb el sofriment humà" (Martins, 2003). 

Les teràpies alternatives sorgeixen en aquest escenari, com a índexs d'una possible nova medicina, que

segons aquest mateix autor, sorgeix com un fenomen cultural post modern i com una expressió més

radical d'un ampli procés de re-humanització de la medicina moderna.

D'altra banda, Trindade et.al (2007), esmenta l'altre costat de la humanització, que es veu necessària no

només en l'assistència del metge a pacient sinó també en la salut psíquica del propi professional, que està

implicada directament amb el tracte que aquest professional pot oferir al seu pacient posteriorment. 

Per tant, segons diferents autors, és interessant buscar la inserció i la implementació d'accions que

puguin atendre també la salut del professional de la salut. Així que "Les arts escèniques en els propis

centres assistencials, no només es beneficien el pacient i familiars, també  els mateixos professionals

(cuidadors) sanitaris (Trindade et .al, 2007).

Pàgina 19Arts Escèniques i Salut. Evidència Científica



La figura del pallasso dins d'un hospital va més enllà de la cura de malalties. Masetti (2003), per parlar de

la feina dels "doutores da alegria", parla molt de la potencialitat de les trobades, on les persones

coexisteixen: "Tot el que existeix són persones en qualitat d’emocionar i de ser emocionades per altres

persones ".

Segons Bastetti (2005), hi ha actualment una gran necessitat de retornar a la comunicació profunda i els

pallassos serien capaços de col·locar-nos novament en relació amb nosaltres mateixos, amb qui està a

prop, acceptant qui som, rient-se de nosaltres mateixos i dels altres, comprenent-nos . I cita Bergson al

dir que "el pallasso és, abans de qualsevol altra cosa, un especialista en humanitat" (Bergson CIFR.

Bastetti, 2005).

En una investigació feta a Finlàndia sobre les expectatives dels infants en relació a l'atenció de les

infermeres en una unitat pediàtrica, els entrevistats (nens entre 4 i 11 anys) esperaven que les infermeres

fossin carinyoses, afectuoses i divertides, sent les característiques humanes les que més importaven. A

més a més els nens esperaven que una bona infermera o infermer  tingués sentit de l'humor i honestedat.

Als nens els  agradaria que les robes de les infermeres fossin més acolorides i afirmen que "el blanc no és

bonic" (Pelander and Leino-Kilpi, 2004).

En una altra investigació, amb nens sotmesos a anestèsia en un Hospital de Florència, Itàlia (Vagnoli,

Caprilli, Robiglio i Messeri, 2005) els investigadors buscaven trobar efectes de la feina de pallassos

d'hospital en els nens que havien de prendre anestèsia. Com a resultats, es va trobar que la presència de

pallassos durant la inducció de l'anestèsia, juntament amb un dels pares de l'infant, va ser una intervenció

efectiva per a la gestió de l'infant i dels pares, reduint  l'ansietat en el període preoperatori.

A Espanya, Cantó et al. (2008) han fet una investigació sobre l'efecte de l'actuació dels pallassos d'hospital

sobre l'ansietat en els nens sotmesos a una intervenció quirúrgica. Els resultats obtinguts van mostrar que

els nens que van rebre l'atenció dels pallassos van manifestar-se menys ansiosos i amb menys por que els

que no la rebien. A més a més, aquests resultats han semblat mantenir-se 7 dies després de l'alta a través

de manifestacions conductuals.

La relació del pallasso amb la salut i la humanització està lluny de ser una relació només feta a través del

canvi que provoca amb el riure. La relació va molt més enllà, portant qüestions ja esmentades, com

l'autenticitat, qualitat de relacions i l’atenció en el present. 

L'objectiu principal del pallasso-clown no seria només fer riure, sinó veure "a l'altre" amb ulls diferents , i

millorar la comunicació entre les persones. 

En definitiva, la millora de la qualitat en les relacions humanes, el que fa possible considerar els pallassos

com humanitzadors de l'ambient hospitalari,  i també perquè no, en un futur, humanitzar altres

ambients com àrees socials, educatives, empresarials...?
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" no hi ha res més bell que un
somriure "

Frida Kahlo



            3.CASOS PRÀCTICS

"Els impactes socials més grans de la participació en les arts ... sorgeixen de la seva capacitat d'ajudar la

gent a pensar i qüestionar críticament les seves experiències i les dels altres ...

És en l'acte de la creativitat que resideix l'apoderament, i compartint la creativitat la comprensió i la

inclusió social es promocionen. ' Matarasso (1997)

 

La comprensió del concepte de comunitat pot proporcionar als professionals de les arts i la salut una

base important per pensar sobre les poblacions, els problemes i les intervencions de la comunitat.

En un glossari de termes del 2004, la (OMS) defineix la comunitat com:

 

«Un grup de persones, que sovint viuen en una àrea geogràfica definida, que poden compartir una cultura, uns

valors i unes normes comunes, i que s’organitzen en una estructura social d’acord amb les relacions que la comunitat

ha desenvolupat durant un període de temps. Els membres d’una comunitat guanyen la seva identitat personal i

social compartint creences, valors i normes comuns, que han estat desenvolupats per la comunitat en el passat i que

poden ser modificats en el futur. Mostren una certa consciència de la seva identitat com a grup i comparteixen les

necessitats comunes i el compromís de satisfer-les “. Laverack (2011)

 Pràctiques de salut i arts basades en la comunitat

 

A causa de la seva aplicació flexible en diversos contextos, les arts estan ben situades per afectar el

compromís social i per implicar i empoderar els residents desenvolupant un sentit d’identitat més fort,

disminuint l’estrès social, augmentant la confiança individual i facilitant la comprensió de qüestions

rellevants (McQueen-Thomson i Ziguras 2002; Ife i Tesoriero 2006). 

Des de fa temps s’ha demostrat que el compromís social dona suport a la salut (Cohen 2004; Cohen and

Janicki-Deverts 2009; McHenry 2011) i s’ha demostrat que la participació en activitats artístiques i

culturals millora el benestar i fins i tot allarga la vida (Bygren et al. 1996, 2001).

És a dir, fins i tot en barris amb baixos ingressos, una alta concentració de béns culturals es va associar a

una dramàtica disminució dels indicadors d’estrès social (Pierson 2010).

Els programes artístics que redueixen l’aïllament social entre aquestes poblacions desateses, redueixen les

barreres a l’atenció sanitària connectant les persones a sistemes, serveis i membres de la comunitat. 

De fet, les arts es troben en una posició única per a crear un centre neutral a través del qual grups de

persones aparentment dispars poden reunir-se per a crear solucions d’accés als serveis socials i de salut.
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Els sistemes de salut de tot el món destaquen la necessitat de programes de salut que promoguin la salut

i previnguin malalties.

El concepte de prevenció guia els responsables de les polítiques sanitàries i els proveïdors de serveis a

desenvolupar programes de salut que involucrin i capacitin les persones fora dels entorns sanitaris i en

diverses etapes de la seva vida de manera més integrada (Hanna et al. 2011; Laverack 2011). 

Les arts són ideals per a promoure aquest enfocament integrat.

Nombrosos estudis demostren que la participació artística pot afectar el comportament de la salut i

promoure el benestar en individus al llarg de la vida (Stuckey i Nobel 2010; Hanna et al. 2011; Camic i

Chatterjee 2013).

 

De casos pràctics i exemples n’hi ha moltíssims, sobretot internacionals, per això s’han intentat agafar-ne

uns quants i ben variats, perquè el lector es pugui fer una radiografia general i descobrir noves

possibilitats que barregin arts escèniques i salut.  Son casos que van des de qualsevol tipus d’arts escènica

a casos que treballen en diferents contextos com Hospitals, CAP, empreses, centres culturals... o fins i

tot un autobús.

 

  Programa de cant coral comunitari 

  Queensland Aboriginal and Islander Health Council D’Australia. 

 

Aquest projecte va ser fet amb més de 235 participants. 

Hi havia una relació significativa entre els beneficis del cant coral comunitari i la reducció de les

conductes de salut en els grups de cant, i aquesta associació es va aconseguir mitjançant la promoció de

factors de resiliència (per exemple, autoeficàcia, autoestima i confiança en si mateixos, i augment del

suport social i de la connexió social).

La majoria dels participants consideraven que el programa de cant acceptava tothom independentment

de la seva procedència, inclosos els que eren sense llar, analfabets, a l'atur o sense experiència en el cant. 

Aquesta experiència va trencar les barreres i els obstacles per a la comunicació i la interacció entre els

membres de cada comunitat i va promoure significativament el sentiment de connexió comunitària,

amistat, sentiment de suport comunitari i confiança social dels participants i ha contribuït a promoure la

inclusió social a les comunitats.

Les conclusions d’aquest cas pràctic proporcionen proves addicionals que els factors de resistència a

nivell individual, com l’autoestima i la confiança en un mateix, i els factors contextuals, com ara els

amics i el suport de la comunitat, són factors importants que influeixen en els resultats de salut (Sun et

al. 2012).
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 El Sistema Veneçuela

El Sistema utilitza l’educació musical com a vehicle per a afavorir canvis positius en salut i benestar. Es

creu que l’accés a una educació musical intensiva i de gran qualitat cultiva una «afluència d’esperit» que

aporta un millor benestar per als nens, a les seves famílies i a les seves comunitats més àmplies (Chang

2007).

Els resultats positius d’aquest moviment global (que ara arriba a almenys a 59 països),  en termes de

benestar personal i social, així com d’excel·lència musical, s’han documentat a través d’un grup creixent

d’avaluació i investigació formal (Creech et al. 2013). 

Els programes del Sistema es basen en principis holístics d’educació cooperativa caracteritzats per la

confiança, el suport a l’autoestima, l’empatia, el treball en equip, el compromís, l’estructura i la

disciplina. 

Els professors del Sistema volen donar suport al desenvolupament integral de cada nen, inclosos els

dominis musicals, cognitius, socials i creatius.

http://sistemaglobal.org/litreview

 

 

 

 Fundació Cultura en Vena.

Per sort a Espanya ja comencen a haver-hi casos actualitzats on apliquen tot el dit en aquest document,

un d’aquests, es La Fundació Cultura en Vena a Madrid.

 

La fundació Cultura a Vena té com a objectiu millorar la vida de les persones injectant cultura allà on no

sol arribar. Els principals beneficiaris són els pacients hospitalitzats així com les comunitats desfavorides,

als que acosten, entre d'altres, l'art plàstic i la música en directe.

 

En Cultura en Vena es desenvolupen intervencions culturals en l'àmbit sanitari, promovent la

investigació sobre els efectes de la intervenció artística. Es pretén augmentar les evidències sobre la

contribució de les arts a la promoció i la prevenció de la salut i el benestar.

Per això desenvolupen, entre altres coses, el projecte dels Músics Interns Residents (MIR) creat el 2015

per Juan Alberto García de Cubas en Música en Vena. 

 

Els Músics Interns Residents generen un triple impacte social afavorint la humanització, la investigació

clínica i ocupació de joves artistes en el sector sanitari.

https://www.culturaenvena.org/
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 Cantant per la salut mental

El 2009, el De Haan Center va establir una xarxa de set grups de cant per a persones amb problemes de

salut mental  (el projecte de la xarxa East Singing for Singing Network) (Clift i Morrison 2011) a ciutats

de l’est de Kent. Els cors es van reunir per formar un gran cor per a una actuació pública el febrer de

2010 i després per marcar la culminació del projecte el juny de 2010. S’ha produït un curtmetratge sobre

el projecte basat en l’actuació final, que inclou entrevistes amb membres dels cors

(<https://www.youtube.com/watch?v=ITDAi9lWhyw>).

El projecte es va avaluar qualitativament, el qüestionari proporciona una puntuació total que mesura

l'angoixa mental, però també quatre parts que mesuren el "benestar", els "problemes", els nivells de

"funcionament" diaris i el "risc" per a si mateixos i per als altres (Gray i Mellor-Clark, 2007).

Per a una mostra de 42 membres del cor que van completar el qüestionari CORE al començar el

projecte i 8 mesos després, es va produir una reducció estadísticament significativa de la puntuació total

de patiment mental, juntament amb millores en tres de les quatre subescales.

 Music for life, programes cooperatius: 

El projecte Music for Life (Hallam et al. 2012b) va ser finançat pel New Dynamics of Aging Strand dels

Consells d'Investigació del Regne Unit.

Entre octubre de 2009 i gener de 2010, les persones grans participaven en sessions setmanals de música

creativa juntament amb joves, que incloïen cant, escriptura de cançons i experimentació amb

instruments de percussió. A través de la participació en activitats intergeneracionals, les persones grans

van tenir oportunitats de complir el seu desig de connexió i creativitat i recuperar un sentit de valor,

possiblement descuidat, com el de pertinença a  la societat (Frego 1995; Boulton-Lewis et al 2006;

Boulton-Lewis 2010; Mehrotra 2011).
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 Actuacions Hospitals Aragonesos.

A diferents hospitals aragonesos ja s’estan fent diferents intervencions escèniques esporàdiques.

 

Per exemple, a l'Hospital Universitari Miguel Servet de Saragossa,  el passadís que uneix Traumatologia

amb la unitat de lesionats ha sigut l'escenari de concerts, com el que va tenir lloc de música popular  a

càrrec de el grup La manxeta al novembre del 2017.

Però n’hi ha moltes més. Trucs de màgia, espectacles de dansa, monòlegs, cursos de maquillatge ... Totes

elles estan organitzades per entitats socials en col·laboració amb el centre hospitalari on es duen a terme

i totes persegueixen el mateix objectiu: humanitzar l'estada dels pacients.

 Amb aquestes activitats, l'hospital deixa de ser només un centre de tractaments mèdics, per esdevenir

una entitat que s'ocupa de la salut de forma global, del benestar dels seus pacients i acompanyants.

 

La Fundació Disminuïts Físics d'Aragó (DFA) va començar a col·laborar amb l'Hospital Miguel Servet

de Saragossa en 2015, en concret amb la unitat de lesionats medul·lars. Aquests pacients romanen

llargues estades a l'hospital. 

 

En una altra part del centre, a l'Hospital Infantil de Saragossa, la música arriba als nens hospitalitzats a

través dels joves músics de el projecte Musethica. La iniciativa va sorgir de Julia Lorenzo, una jove de 25

anys, que ha organitzat concerts en directe de viola, violoncel, flauta travessera i saxòfon, al costat dels

mestres de l'aula d'ensenyament de centre, on feia voluntariat.  link noticia. 

 Hospital de Vic.

El Consorci  Hospitalari de Vic com a institució promotora de la salut i el benestar, i l’Ajuntament de

Vic, van impulsar el conveni de col·laboració “Art i Salut” per impulsar iniciatives que uneixin aquestes

dues disciplines. 

Amb aquest conveni els centres del consorci hospitalari tenen la consideració d’equipaments culturals

municipals perquè , de manera programada, poden acollir activitats i espectacles adreçats tan als seus

usuaris com a la població en general. Així, promouen el “consum cultural” com un valor i un element de

benestar personal tant entre els professionals del centre com dels usuaris i pacients.

link Art i Salut.
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 Música en directe en hospitals Anglesos.

Les actuacions en directe de música als hospitals anglesos disposen d’una gran varietat d’intèrprets

remunerats i voluntaris que van des de cantautors / compositors locals fins a músics clàssics de renom

internacional. S'ofereix una àmplia varietat de tipus i gèneres d'actuació, com ara bluegrass, ballet, òpera,

dansa, clàssica, jazz, rock-n-roll i molts més.

 

Per exemple, cada dimarts al migdia es fan representacions a l’àrea d’actuació de Ronald J. Saykaly al

Regne Unit Chandler Hospital, Pavelló A, Barnstable Brown Atrium Lobby a Kentucky. Aquestes

actuacions és produeixen setmanalment durant tot l'any.

Escoles de Música del Regne Unit, també ubicades a l’àrea d’actuació de Ronald J. Saykaly, porten

estudiants i professors a l’Hospital Chandler durant els semestres de primavera i tardor per a compartir

els seus talents amb els pacients, famílies, personal, professorat i visitants.

 

També es fan actuacions mensuals al Regne Unit Markey Cancer Center i a Eastern State Hospital, a

més de nombroses altres actuacions emergents en diversos moments i ubicacions de l’any.

 

Puntualment també es fan una sèrie  de concerts i actuacions especials a l’Auditori Karpf i al vestíbul

Barnstable Brown Atrium del UK Chandler Hospital.

Per exemple, el cicle de concerts Premier Teresa Garbulinska, finançat amb una beca del doctor Ronald

J. Saykaly i la senyora Teresa Garbulinska, va comptar amb actuacions d’artistes escènics de renom

internacional.

 

 Musique et Santé

Un lloc d’acció, investigació , informació, i centre de formació continuada a França. 

Els objectius de l’associació són promoure la música i la cultura, desenvolupar projectes musicals i

artístics en el sector de la salut i la discapacitat, promoure i comunicar aquestes iniciatives mitjançant

l'animació, la formació i la creació de seminaris i conferències.

www.musique-sante.org
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 Houston Methodist Center for Performing Arts Medicine

L'únic centre d'aquest tipus  a Estats Units, el Houston Methodist Center for Performing Arts Medicine,

està especialitzat en el tractament d’artistes . Inclou un grup de més de 100 metges que treballen en

col·laboració per a  atendre les demandes específiques dels artistes. 

S’ atenen els artistes d’elit de la Houston Symphony, el Houston Ballet, la Houston Grand Opera i altres

artistes d’interpretació de tot el món, alhora que proporcionen la mateixa atenció excepcional a tots els

pacients als quals atenen. 

Es fan més de 100 actuacions artístiques anuals al Centre. La missió general del centre és traduir

eficaçment el potencial col·laboratiu de les arts i la medicina a l’entorn sanitari. 

Per a assolir la seva missió, el centre recolza els quatre pilars següents: 

Educació especialitzada en salut i benestar d’artistes escènics.

Integració efectiva i significativa de les arts escèniques i visuals a l’entorn hospitalari. 

Teràpia que utilitza les arts en l'atenció clínica del pacient. 

Recerca que busca aprofitar el potencial més ampli de les arts en teràpia, rehabilitació i actuació

humana.

https://www.houstonmethodist.org/performing-arts/#

 Chansonâges

Chansonâges és una associació que utilitza les cançons com a autèntiques eines terapèutiques musicals

per estimular els records fallits de les persones amb malaltia d'Alzheimer. L’associació ofereix tallers,

cursos de formació, així com un catàleg de CD i DVD interactius dissenyats segons una metodologia

desenvolupada per Daniel Picq.  

 www.chansonages.com

 Enfance et musique

A l’hospital i en la diversitat de llocs on els nens petits són acollits, al costat de professionals sanitaris,

actuen els músics de l’associació perquè l'art i la cultura trobin un lloc viu en la vida quotidiana dels nens

petits i de les seves famílies. 

Centre de formació, lloc d'acció per a la investigació i la creació, l'associació "Infància i música" s'ha

convertit en vint anys en una etiqueta de referència a nivell nacional francès pel que fa al despertar

cultural i artístic del nen petit.

 

www.enfancemusique.asso.fr
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El programa Dance for PD - Dansa 

Un dels programes comunitaris en arts en salut que ha tingut més impacte durant la primera dècada del

segle XXI és el programa Dance for Parkinson Disease (dPD)a Brooklyn, Nova York. El programa es va

desenvolupar  el 2001 quan el fundador i director executiu del Brooklyn Parkinson Group (BPG), un

grup de suport per a persones amb malaltia de Parkinson (PD), es va dirigir a Mark Morris Dance , una

companyia de dansa moderna reconeguda internacionalment, per a portar la dansa als membres del

BPG. 

El programa resultant Dance for PD s’ha convertit en un model internacional àmpliament reproduït,

amb programes a més de 100 comunitats de nou països.

http://danceforparkinsons.org

 Dance for PD India

Un exemple  d’ internacionalització d’aquest programa de dansa es a la Índia. Hrishikesh Pawar és un

Kathak professional i ballarí contemporani. Ha creat un centre de dansa contemporània a la Índia.  

Treballa en la promoció de la dansa contemporània i el teatre físic com a nova forma de comunicar-se a

través del cos humà. 

També participa del projecte Dance for PD (malaltia de Parkinson), amb seu als Estats Units, on ofereix

classes gratuïtes de dansa per a persones amb malaltia de Parkinson en col·laboració amb un hospital

d’ortopèdia i rehabilitació de Pune (Pawar 2010). 

Els objectius terapèutics d’aquest projecte són el control dinàmic de l’equilibri, la reducció de tremolors,

la millora de la resistència cardiovascular, la pràctica de moviments funcionals, la realització d’indicis

d’atenció, l’augment de la confiança i el foment de la participació de la comunitat.

Les proves sobre el valor positiu del programa es  registren en una sèrie de curtmetratges 

VIDEO
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 Artes y Salud en Immokalee, Florida, Estats Units

Artes i Salut en Immokalee és un programa basat en associacions que es centren en la millora de l’accés

a l’assistència sanitària i l’alfabetització sanitària en una gran comunitat rural formada en gran part per

treballadors agrícoles immigrants. 

El programa ha documentat el seu impacte mitjançant investigacions (inèdites), inclòs un estudi d’un

programa setmanal de dansa per a adolescents que demostrava millores en el pes corporal, l’activitat

física, la conducta i els comportaments pro-socials.

Els components qualitatius de l'estudi van identificar resultats inesperats a més dels esperats, inclosos un

sentiment d'orgull comunitari, apoderament i associació amb proveïdors de salut que van sorgir de la

participació al programa. 

Els investigadors també van trobar que els pares estaven més compromesos a portar els seus fills a la

clínica perquè veien els seus fills i filles molt motivats i pels canvis positius en els comportaments que

podien observar a casa, com ara un augment de l’activitat física.

 

 Projecte HD - M dansa

El projecte HD és el resultat d’una investigació coreogràfica amb els ballarins-coreògrafs Philippe

Chéhère i Julie Salgues, i el videògraf Anatoly Vlassov i les persones afectades directa o indirectament

per una malaltia genètica caracteritzada per moviments anormals. 

Aquest projecte es duu a terme des de l’octubre del 2003 a l’hospital Salpêtrière de París.

Des del gener del 2009, s’ha fet un nou pas mitjançant la creació de tallers de doble sentit entre l’hospital

i l’estudi de dansa Micadanses, per crear noves actuacions.

https://www.ciekachashi.com/
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 Estudi a Granada.

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Granada (UGR), Espanya, pertanyents al

Departament d'Educació Física i Esportiva i en col·laboració amb la companyia de circ contemporani

Zen del Sud, va demostrar (científicament) al 2015 que les arts escèniques influeixen positivament sobre

l'estat d'ànim i l'autoestima de l'espectador.

El treball suggereix que aquest tipus d'espectacles tenen una enorme repercussió positiva sobre la

qualitat de vida de les persones.

De la mateixa manera, l'estudi revela que les arts escèniques poden ajudar a prevenir malalties

cardiovasculars i emocionals al ésser incloses com un hàbit de vida: «no només com a forma d'oci i

d'entreteniment, sinó també com una eina que contribueix a el benestar i la gestió emocional, i a el

desenvolupament de les habilitats comunicatives a través de l'ús del llenguatge corporal i els seus

recursos expressius, a diferència d'altres activitats com l'oci digital o les xarxes socials », van explicar

Carlos López Aragó (ballarí i músic de Zen de Sud ) i Belén Rueda Villén -autors d'aquesta investigació.

Per al desenvolupament de la investigació aquests científics granadins van realitzar un experiment amb

alumnes de el Departament Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la UGR; els que van assistir com a

espectadors a diverses representacions de música i dansa a càrrec de la companyia Zen de Sud.

De tal manera que els resultats van demostrar que els subjectes re-accionar fisiològica i emocionalment

a les diferents escenes de l'espectacle, incrementant--per exemple- la seva Fc en els moments de major

tensió dels ballarins-acròbates i reduint-se en aquells moments on la música i els moviments dels artistes

s'executaven a una intensitat suau i de tempo lent.

El treball va confirmar que hi ha una correlació directa entre l'impacte emocional i el fisiològic, és a dir,

entre el que els espectadors afirmaven haver sentit de forma subjectiva al presenciar l'espectacle

(independentment que aquest els agradés o no) i el que la mesura objectiva de la seva freqüència

cardíaca indicava.

 The Hip Op-eration Hip Hop Crew, Illa Waiheke, Nova Zelanda 

The Hip Op-eration  és la companyia de dansa hip-hop "més antiga" del món, tot i que es va crear el

2012. 

La companyia estava formada per 36 membres, amb edats compreses entre  66 i 96 anys. L'agost de

2013, l'equip va actuar a les finals del Campionat Mundial de Hip-Hop a Las Vegas, Nevada.

www.hiphoperationthemovie.com
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Dance for Young People’ Suècia

La depressió augmenta a nivell mundial i s’estima que serà una de les condicions que causarà la major

càrrega de malalties el 2030.

La dansa és una forma d’activitat física molt consolidada i popular, especialment per a les dones joves. 

En un context social, la dansa pot servir com a factor protector per prevenir malalties mentals i reduir la

gravetat dels símptomes psicosomàtics. ‘Dance for Young People’ (Duberg et al. 2013) va ser un projecte

suec d’èxit destinat a disminuir la incidència de símptomes psicològics. A través del sistema sanitari

escolar, es va contactar amb 171 noies d'entre 13 i 18 anys amb símptomes psicosomàtics, cansament o

símptomes depressius. 

Aquesta intervenció, va tenir lloc en sessions de 75 minuts dues vegades a la setmana després de l'escola

durant 8 mesos.

Es va observar un efecte beneficiós significatiu sobre la salut autoavaluada en el grup de ball en

comparació amb el grup control no només 12 mesos després de l’inici (és a dir, 4 mesos després del final

de la intervenció), sinó també 20 mesos després.

L’Acadèmia de dansa mòbil de l’AMIYA a Detroit, Michigan.

Un estudi de dansa mòbil, un autobús escolar convertit en escola de dansa.

El programa busca que la  dansa sigui accessible per a persones amb pocs recursos i famílies de Detroit

per ajudar-les a prevenir l'obesitat i les malalties cròniques que en resulten d’això. 

El més sorprenent es que el programa va ser creat per  l'artista de deu anys Amiya Alexander (ara té 23

anys), que va reconèixer la manca de equitat en l'accés a classes de dansa de la seva comunitat, juntament

amb la prevalença i els perills de l’obesitat entre els joves. 

El programa té com a objectiu unir persones de diferents orígens a través del patrimoni negre i la dansa

i disminuir la incidència de l’obesitat a Detroit. 

L'Acadèmia de Dansa Mòbil d'Amiya exemplifica la innovació impulsada per membres de la comunitat 

 que augmentar l'equitat i l'accés per intervenir directament en la incidència de malaltia crònica.

https://www.amiyasdancebus.com/
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Quant de temps fa que som aquí? (Associació Sudansa 2006-2007)

Ja fa uns anys a Barcelona va sorgir aquest projecte, de l’associació Sudansa, que va desenvolupar una

residència artística per a dues coreògrafes dins del context de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Aquest treball va plantejar una recerca pràctica a l’entorn de la intersecció entre la dansa contemporània

i els espais de l’hospital. 

 

El projecte va finalitzar amb una obra coreogràfica realitzada a partir d’un procés de treball col·laboratiu

entre les artistes, el personal sanitari, els pacients i els familiars.

L’obra es va presentar al públic amb el títol Quant de temps fa que som aquí?

 

La residència artística es va desenvolupar durant un període de nou mesos, al llarg dels quals les

coreògrafes Constanza Brncic i Ana Eulate van realitzar un treball d’immersió a l’hospital. Aquest

projecte va implicar el fet d’establir una relació de llarga durada amb el lloc en el qual volien intervenir. 

 

Es va decidir treballar a partir d’uns tallers impartits per les coreògrafes a les unitats de Rehabilitació,

Neurologia, Pneumologia, Anatomia Patològica i Arxius, en els quals hi van participar personal sanitari,

pacients i familiars.

 

El punt de partida va ser una experiència prèvia en un hospital francès en la qual hi havia participat la

responsable de l’associació Sudansa, Lynda Miguel. Si en aquell cas es tractava de vincular la producció

de peces musicals a un context sanitari, el que l’associació va plantejar en aquest cas va ser desenvolupar

un projecte de creació de dansa en el marc d’un hospital. 

 

Les dues coreògrafes van visitar regularment l’hospital a fi d’observar i prendre notes sobre com els

usuaris i el personal sanitari es desplacen pels diferents espais, quins són els moviments, gestos i ritmes

propis amb els quals s’apropien dels diferents llocs i es relacionen entre ells. 

 

El projecte de l’associació Sudansa va rebre el suport econòmic del Departament de Cultura i Mitjans de

Comunicació de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un treball coreogràfic col·laboratiu en un

context sanitari . El Departament de Comunicació de l’Hospital Universitari de Bellvitge va considerar

que el projecte, atès el fet que es desenvoluparia en diferents espais de l’equipament sanitari, podria

tenir un important impacte comunicatiu i ajudar a construir una imatge de l’hospital més propera a les

persones.

El projecte té una primera fase de recerca artística i una segona fase de producció col·lectiva.

El resultat final es presenta en el propi context sanitari, que es converteix en un espai cultural.

Aquest resulta ser una peça de dansa contemporània participativa que es va presentar en el propi

hospital, fet que assegurava tant el retorn a totes les persones que es van implicar en el projecte com

l’impacte en el context sanitari. Aquella experiència va obrir l’oportunitat de potenciar l’equipament

com un espai cultural on es poden mostrar propostes que reflexionen, des dels llenguatges artístics,

sobre la salut, el benestar, el dolor, etc.

( Trans_Art_Laboratori / Programa Art en contextos sanitaris 2009).
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 MIXED BLOOD THEATRE

Mixed Blood Theater promou la salut de residents al barri del riu Cedar a Minnesota, sobre la

discapacitat, les comunitats Llatines i transgènere. 

Les seves obres representen explícitament les experiències d’injustícies sobre aquestes comunitats,

alhora que augmenta la participació en el diàleg local i l’acció per a eliminar les barreres socials

existents. 

Mixed Blood modela l’ús de les arts i la cultura per a augmentar la connexió social i promoure la salut i

el compromís cívic. Les seves col.laboracions intersectorials s’inclouen en salut, educació, seguretat,

transports i sectors legals, entre d'altres.

https://mixedblood.com/

 HOSPITAL DE BARBASTRE.

Com a curiositat,  a l'Hospital de Barbastre (Osca), els treballadors del centre van crear un grup

d'animació i teatre amateur anomenat De todo un poco, que recorre les unitats d'hospitalització per a 

 animar i entretenir els pacients. 

Video de Todo un poco, Barbastre.

 

 

Des del Fòrum Aragonès del Pacient, que concentra a 40 associacions, valoren positivament aquestes

iniciatives, però reclamen al Govern d'Aragó un pla general d'humanització de l'assistència sanitària que

reculli aquestes mesures artístiques. 

Posen com a exemple la Comunitat de Madrid, on es va posar en marxa al juny de 2016 un protocol que

inclou deu línies de treball enfocades a atendre les necessitats dels pacients des d'un tractament humà. 
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 El teatro de la salud als CAP (centres d’Atenció Primaria)

"El teatre de la Salut" representa un Projecte d'Integració Comunitària que desenvolupen conjuntament

un equip d'un Centre de Salut, estudiants de medicina i membres de la comunitat juntament amb un

professor de teatre a Tucumán (Argentina).

 

José Luis Barros - Creador d'el projecte "Teatro de la Salud" “El Projecte, Teatro de la salud té com a

propòsit principal la promoció de la salut i la prevenció de malalties a través de l'art com a mitjà de

difusió. Funciona des de l'any 2012 al Centre d'Atenció Primària de la Salut (CAPS) "Illes Malvines" a

Cevil Redondo, província de Tucumán, Argentina, amb el suport de l'Àrea Operativa Sanitària Yerba

Bona i la participació de l'equip de salut, estudiants de medicina de la Passantia Periurbana (Salut

Familiar i Comunitària) de l'últim any de la carrera de medicina de la Universitat Nacional de

Tucamán.”

 

L'objectiu principal del projecte és utilitzar el teatre com una eina per apropar a la comunitat, els

continguts dels Programes de Salut destinats a la promoció de la mateixa i la prevenció de malalties.

Però també ha generant, secundàriament, dins el CAPS, un espai que contribueix al desenvolupament

personal de l'equip de salut, a través d'una experiència creativa.

No obstant , el procés que culmina en la presentació al públic d'un muntatge teatral o audiovisual que

genera un aprenentatge integral i múltiples efectes "col·laterals" beneficiosos per a tots els participants.

S'inicia amb la definició conjunta, entre l'equip de salut i la comunitat, de la problemàtica de salut que es

vol prioritzar en aquell moment i del missatge que es vol transmetre, i continua després amb l'acurada

elaboració del guió teatral.

L'escenari pot estar en llocs tan diversos com la sala d'espera dels consultoris, l'espai a l'aire lliure al

costat del centre de salut condicionat amb cadires o llocs tan formals com el saló auditori de la

universitat o la sala d'un teatre cèntric.

 

El públic també és variat: gent que espera ser atesa, el veí de barri que se sent atret pel moviment, els

preparatius i la música o autoritats de les àrees sanitàries i professors universitaris i estudiants de

medicina.

 

Hi ha obres per a tots els gustos i edats. I en tots els gèneres. Des de 2012, quan va començar el projecte

s’han creat obres com: "Els Saludables": Promoció de l'alimentació saludable i l'activitat física, les

addiccions o el Bullying.

"Teatro de la Salud" permet fomentar espais de formació per a l'equip de salut i enfortir la interacció

entre el servei de salut i la comunitat gràcies a la participació activa en el procés creatiu en totes les

etapes, la qual cosa genera protagonisme i empoderament personal i social.

José Luis Barros - es el  Creador del projecte "Teatre de la Salut"
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 Breathe Magic, Anglaterra

La teràpia intensiva Breathe Magic és un programa que té com a objectiu millorar la funció de la mà en

nens amb hemiplegia. 

El programa va ser dissenyat per terapeutes ocupacionals, neurocientífics i mags del Magic Circle per

incorporar els exercicis tradicionals de teràpia de mans als trucs de màgia. 

En un campament de màgia d’estiu de 12 dies , els joves amb hemiplegia de 7 a 19 anys realitzen 78 hores

de teràpia intensiva individual i en un grup, aprenent no només a fer el truc de màgia sinó com ser mag,

inclòs parlar amb confiança, establir contacte visual i mantenir l'atenció del públic. Per tant, el programa

aborda els reptes físics i psicosocials als quals s’enfronten els joves amb hemiplegia. 

Breathe Magic es basa en un model mèdic anomenat programa de teràpia intensiva de rehabilitació de

mà/braç, que s’ha investigat per si mateix. 

Altres investigacions han demostrat millores clínicament significatives en les habilitats motores

bimanuals i la independència després del programa; han informat de millores en el benestar psicològic,

les habilitats comunicatives, l’autoestima i les relacions pares-fills; i han mostrat una reducció de les

hores d’atenció i suport necessàries per a cada nen. 

L’equip de Breathe Magic realitza avaluacions clíniques completes de cada nen a l’entrada al programa i

periòdicament durant els sis mesos següents, proporcionant informes clínics a la família, als metges i a

l’escola del nen. Des del seu inici el 2008, el programa s’ha desenvolupat al Regne Unit (Anglaterra i

Gal·les) i,  a Austràlia.

https://breatheahr.org/breathe-magic/

 Speech bubbles

"Speech Bubbles" és un programa basat en drames dissenyat per The London Bubble Theatre

Company per donar suport a la parla, el llenguatge i la comunicació en nens petits que presenten

dificultats importants. Grups de deu nens de 6 o 7 anys de comunitats de Londres i Manchester. 

Els professionals del teatre condueixen els nens cap a un aprenentatge creatiu construint sessions 

 segures, previsibles i personalitzades. Els nens individualment creen històries i el grup els dóna

respostes dramàtiques cada vegada més creatives.

Els nens que participen  generalment es tornen més segurs, i col·laboratius.

L’impacte en les habilitats de parla, llenguatge i comunicació dels nens és ràpid, sovint mesurable

després de tres o quatre sessions. La millora de la confiança i la paraula es mantenen i es transfereixen

entre un 70 i un 85% dels nens participants.

https://www.londonbubble.org.uk/parent_project/speech-bubbles/
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 KROKUS empresa i cultura Suècia.

El Projecte KROKUS es va fer al comtat de Västernorrland, al nord de Suècia. La idea era que a partir

d’activitats culturals organitzades al lloc de treball poguessin augmentar la cohesió i també estimular la

creativitat. 

Es van realitzar activitats culturals al lloc de treball un cop per setmana durant les hores laborals durant

un període de 3 mesos. Es van utilitzar qüestionaris estandarditzats per a l’avaluació de les condicions de

treball i de salut (símptomes de depressió i esgotament, així com trastorns del son) abans del

començament i després de 3 mesos. A més a més, en aquestes ocasions es van extreure mostres de sang

per avaluar els paràmetres del sistema immunitari i endocrí. 

No hi havia cap grup control en aquest estudi pilot, de manera que no es poden fer inferències sobre la

causalitat. 

No obstant això, els resultats van mostrar que els participants que van tenir més reaccions positives que

altres als esdeveniments també van ser els que van tenir el desenvolupament més favorable dels

paràmetres de la salut mental i del sistema immunitari durant el període d'estudi de 3 mesos (Theorell

et al. 2009).

El projecte KROKUS (Hartzell i Theorell 2007) es basava en el principi col·lectiu que les activitats

culturals organitzades a través dels llocs de treball (preferiblement en horari laboral i per a tants

empleats com sigui possible) creen la base òptima per millorar la cohesió i la creativitat. Una de les

conclusions va ser que hi ha d’haver una diversitat d’activitats culturals, ja que els empleats tenen

preferències diferents.

 

També hi ha hagut iniciatives a altres parts de Suècia per revitalitzar els llocs de treball mitjançant

l'activitat cultural. Per exemple, al comtat que envolta Göteborg, Västra Götaland, hi treballa l'associació 

 Västra Skådebanan (aproximadament traduïda com a "ruta teatral a la regió occidental"). Aquesta

organització existeix des del 1974 i es finança tant amb fonts nacionals com regionals. El seu objectiu és

estimular la cooperació entre productors de cultura i empresaris. 

Una de les conclusions de les empreses que participen en un projecte d’avaluació de ‘Airis’ és que les

empreses que han participat en els programes de cultura han tingut una disminució de les baixes

mèdiques, cosa que ha suposat un estalvi econòmic de 30.000 a 130.000 euros durant l’any del projecte. 

Tot i que aquests projectes no s’han dissenyat com a assajos controlats aleatoris, semblen apuntar cap al

potencial de les activitats culturals per promoure la salut. 

Al projecte Airis (Areblad 2010), el període d'activitat cultural va ser precedit per dos mesos durant els

quals un "productor cultural" (la majoria un artista, però de vegades un compositor o algú amb una altra

ocupació artística) va tenir converses amb representants de diferents grups d'empleats i gestió. Durant

aquest període, les activitats culturals a l'empresa es van adaptar a les necessitats i possibilitats particulars

de l'organització. Aquest és un principi molt important per a la introducció amb èxit d’activitats culturals

en el lloc de treball.
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 SPREAD, Ruanda

A Rwanda, el cafè ha estat l’exportació líder i una de les principals fonts d’ingressos rurals i, per tant, es

va identificar la indústria del cafè com una manera d’abordar la salut i el benestar dels residents. 

El programa SPREAD es centra  i opera dins de l’estructura d’una cooperativa nacional de cafè,

reconeixent que l’estructura de compromís comunitari d’una cooperativa proporciona un mecanisme

per difondre ràpidament informació sanitària.

Dins del projecte, la National  Theatre va tenir una iniciativa teatral a través de la qual s’han format més

de 100 agricultors de cafè  en teatre comunitari. 

Reconeixent que el canvi de comportament és essencial per canviar l’estat de salut, els agricultors

realitzen esquetxos teatrals per als membres de la comunitat basats en problemes de salut rellevants,

inclosos la planificació familiar, la salut materna i infantil, la nutrició, la higiene, el sanejament i la

prevenció del VIH / SIDA (Bucyensenge 2010).

 

 Establiments públics.Teatre Nacional Chaillot 

A partir de la seva experiència amb el públic durant diversos anys, el Théâtre National de Chaillot a

Paris, estableix ara acords d’agermanament amb establiments sanitaris, la base dels quals és un

programa artístic desenvolupat conjuntament entre el teatre i la institució assistencial. 

Més enllà dels beneficis per a la persona hospitalitzada, aquest agermanament també pretén estendre la

dinàmica cultural a tot el personal  assistencial i acompanyants.

www.theatre-chaillot.fr

 Asociación Ak’Tenamit, Ciutat de Guatemala,

A partir de la necessitat d'informació sanitària, l'Associació Ak'Tenamit ha desenvolupat mètodes per a

compartir informació vital sobre salut, inclòs l'ús del teatre en llengua Q'eqchi i en castellà per arribar a

comunitats locals i personatges actuals que tracten temes sexuals (Valladares 2011).

http://www.aktenamit.org/
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 TimeSlips, Wisconsin, Estats Units

TimeSlips es va establir el 1996 per tractar la qualitat de vida de persones grans amb demència. 

El programa utilitza narracions improvisades dins de les activitats grupals en un mètode dissenyat per a

reduir la pressió sobre la memòria i maximitzar les habilitats preservades com la creativitat. 

https://timeslips.org/

 Teatre i salut India

Anand Chabukswar, un terapeuta dramàtic, ha realitzat exercicis teatrals, jocs de rol i contes d’històries

en poblacions amb necessitats especials. Descriu les seves experiències del teatre en la recerca de la

curació a l’Índia (Chabukswar 2009).

Organitzacions com Velvi, que ofereix programes de formació en teatre, arts, música i dansa per a

persones amb trastorns de l’espectre autista, i Budhan Theatre, una organització que comprèn tribus

marginades desinformades que utilitzen el teatre per al desenvolupament de la comunitat, són proves

que el teatre és útil el desenvolupament d’habilitats per fer front de manera més eficaç als problemes

pràctics de la vida (Uppal 2006).

 Medicina y teatro.

"Medicina y Teatro: pequeño espectáculo de títeres para la salut", finançat pels Fondos de Cultura 2015,

dut a terme en contextos hospitalaris de Santiago de Chile. (Alvarado C. 2015) 

El projecte es centrava en el tema de com el teatre podia afavorir el benestar del grup de pacients que

serien espectadors de l'obra; és a dir, experimentar, com ho proposa el teatre aplicat, la transformació

que aquesta activitat permet en els contextos de salut (Brodzinski, 2010). 

Un cop iniciada l'etapa de presentació de l'obra es va produir un tomb reflexiu. Es van plantejar una

pregunta : ja no com el teatre afavoria que l'estada dels pacients a l'hospital pogués ser més grata,

aportant al seu benestar, sinó com la pròpia activitat teatral es veia impactada i modificada pel seu

context de desenvolupament.

 

L'hospital, a l'igual que una sala de teatre o el carrer, té els seus propis codis, les seves regles i els seus

condicionants per al procés i la implementació de l'acte creatiu.

Prendre contacte amb el context hospitalari, pensar-lo com a escenari, conèixer-lo, dialogar amb els qui

hi treballen i conviuen, pot significar un guany important a l'hora de pensar i dur a terme una obra

teatral o un altre gest artístic. Es tracta d'una possibilitat d'ampliar els límits de les arts sense por de que

això restringeixi la creativitat.

més info: (Alvarado C. 2015)
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 Activitats culturals amb dones a Estocolm.

A Estocolm es va realitzar una avaluació dels efectes de les activitats culturals per a dones amb síndrome

de “burnout” en el marc del projecte ‘Culture Palette in Healthcare Centres’: activitats culturals per a

dones amb burnout. 

L’objectiu del programa era disminuir els símptomes d’esgotament, millorar l’auto estima i augmentar

la sensació de coherència mitjançant activitats culturals.

Les dones participants tenien entre 25 i 65 anys i totes tenien un diagnòstic de síndrome de burnout (

síndrome d’esgotament) amb fatiga extrema, símptomes cognitius i trastorns del son sorgits després

d’un estrès de llarga durada. Altres símptomes incloïen dolor, irritabilitat i manca de concentració.

Les activitats van tenir lloc al centre sanitari un cop per setmana durant 3 mesos. Es van incloure les

activitats següents:

•  Teatre interactiu: un actor experimentat va introduir textos i poemes poètics i després va iniciar i va

participar en discussions amb els participants sobre els pensaments, les emocions i les experiències

evocades pels textos.

• Pel·lícules: després d'una representació de pel·lícules, un expert en cinema va iniciar discussions entre

els participants sobre les experiències i els pensaments evocats per la pel·lícula.

• Improvisació vocal

. Explorar la dansa: els participants van improvisar moviments de dansa sota la guia d'un terapeuta de

dansa i professor de ritme.

• Espectacle cultural: després d'una representació teatral que incloïa música, cançons i dansa amb el

tema del menjar i la consciència corporal, els participants van discutir amb l'actor els seus pensaments

sobre el cos i el menjar.

 

Les sessions de cadascun dels sis programes diferents van durar 90 minuts. Quatre centres sanitaris

diferents van provar cada programa en dues ocasions consecutives. Es va oferir a cada persona 12

ocasions per participar durant un període de 3 mesos. Les entrevistes i la distribució de qüestionaris

estandarditzats van tenir lloc abans de començar, així com 3 i 6 mesos després.

Els resultats van mostrar una disminució de l’esgotament, i una millora de l’ autoestima. Una troballa

inesperada va ser que el personal sanitari també se’n va beneficiar.
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 Casos pràctics humor. 

Els Estats Units i el Japó estan oberts a integrar les idees de la recerca a la pràctica. 

Aproximadament el 20% dels centres de tractament nord-americans fundats pel National Cancer

Institute ofereixen teràpia per riure o humor. 

No perquè cura el càncer, sinó perquè ajuda els pacients a fer front a la seva malaltia (Pinkowish, 2009). 

Al Japó, el govern va incorporar oficialment la teràpia del riure en un programa d’atenció a la gent gran

el 2006.

 Associacions PALLASSOS HOSPITAL 

     

Foundation Theodora / Fundación Theodora: www.theodora.org 

Titiritas: www.titiritas.org (Granada) 

      

SaniClowns: www.saniclown.com (Madrid)       

Pallapupas: www.pallapupas.org (Barcelona) 

      

Payasospital: www.payasospital.org (Valencia) 

    

Pupa Clown: www.pupaclown.com (Murcia)

Al annexe , hi han varis webs de diferents associacions de pallassos d'hospital mundials.
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            4.POLITÍQUES CULTURALS

INTRODUCCIÓ.

L'interès per les arts i la salut és una evidencia en creixement a molts països.

La idea que les arts creatives tenen un paper directe en la cura de les persones que pateixen malalties i en

la promoció de la recuperació té una llarga història i apareix a les cultures de tot el món. 

Tanmateix, només des de principis del segle XX hi ha hagut una atenció seriosa al potencial de les arts en

intervencions terapèutiques i assistencials, especialment a nivell psicològic. 

El desenvolupament de la pràctica, la reflexió i l’avaluació i el paper de les arts en el context més ampli

del benestar comunitari i la promoció de la salut són encara més recents, desenvolupant-se i guanyant

terreny en els darrers 60 anys.

Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice (Applied Arts and Health,

editat pel doctor Ross Prior, va aparèixer per primera vegada el 2010).

Ara farem un recorregut per 4 països pioners en aquesta interacció.

-AUSTRÀLIA

-ANGLATERRA

-ESTATS UNITS

-FRANÇA
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" Els assumptes de la política
son massa seriosos  per deixar-
los només en mans dels polítics. "

Hanna Arendt



 4.1.AUSTRÀLIA

Arts and Health Australia (AHA; http://www.artsandhealth.org/about-us.html) es va crear per millorar

la salut i el benestar dins de la comunitat mitjançant la participació en activitats creatives. Ofereix

orientació sobre recerca i desenvolupament estratègic, acull conferències i ofereix formació. 

L’àmbit de les arts i la salut s’inclou dins l’atenció primària els hospitals, l’atenció a la gent gran, la salut

comunitària i la promoció de la salut. 

El National Arts and Health Framework (NAHF) d’Austràlia, publicat el 2013, va ser  avalat pel ministeri

de salut i de Cultura (ICH 2013). Els dos ministeris van aprovar el Marc nacional de les arts i la salut.

Aquest marc s'ha desenvolupat per a millorar el perfil de les arts i la salut a Austràlia i per a promoure

una major integració de les pràctiques i enfocaments artístics i sanitaris en la promoció, serveis, entorns i

instal·lacions de la salut.

El marc conté enllaços a una àmplia informació relacionada amb les pràctiques artístiques i de salut,

inclosos recursos, resultats de la investigació i evidència del valor d’un enfocament col·laboratiu de les

arts i la salut. També proporciona enllaços a exemples de casos pràctics de les arts i la salut.

A més a més, proporciona la informació i l'orientació necessàries per ajudar els governs estatals i

territorials a avaluar els programes existents, considerar noves direccions i identificar nous socis per

donar suport a les iniciatives artístiques i sanitàries adequades a cada jurisdicció.

El NAHF és l’expressió d’una comunitat d’interès que es defineix com a "Creació d’arts i experiències

sanitàries per millorar la salut i el benestar de la comunitat i de les persones" (Putland 2010, citat a ICH

2013).

Putland ha identificat les cinc categories següents de pràctiques artístiques i de salut (Putland 2012, p. 2):

 

• arts en disseny sanitari

• programes artístics (performance, exposicions) en serveis sanitaris

• artteràpia (visual, dansa, música, drama)

• arts i humanitats en educació professional de la salut, i

• arts basades en la comunitat (participatives)

Programes artístics en serveis sanitaris

Un altre model reconegut d’arts en salut és l’artista en programes de residència (Price N. 2010). Des de

mitjans dels anys vuitanta, els artistes han obtingut amb èxit subvencions i ocupació en entorns sanitaris.

El primer va ser Larundal Psychiatric Hospital de Melbourne el 1984 (Sutton 2005) .
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Conferències

Inspirada en conferències del Regne Unit, celebrades des del 1999, Marily Cintra va desenvolupar i

produir el Simposi Mundial Synergy: Arts, Health and Design 2003.

La segona conferència internacional sobre arts i salut d’Austràlia, The Art of Good Health and

Wellbeing, va tenir lloc el novembre del 2009. Aquesta conferència és ara un esdeveniment anual i porta

a Austràlia els líders clau del Regne Unit i els Estats Units en matèria d’arts, salut i envelliment creatiu

(ACAH 2013). 

El seu canvi de marca pretén desenvolupar un enfocament més fort en la creació de xarxes i la promoció

de la Salut. 

La conferència anual ACAH també és la plataforma que s’utilitza per a promoure els seus premis

nacionals d’arts i salut (ACAH 2013).

Hi ha incorporacions més recents al panorama australià de les arts i la salut, inclòs l’Institut australià

d’atenció centrada en el pacient i la família (AIPFCC). L’AIPFCC ha col·laborat amb una la companyia

nacional de teatre HealthPlay per a presentar treballs i fòrums de debat sobre problemes de salut

(HealthPlay 2013). 

Una altra organització, l’Arts Health Institute (AHI, 2013), aporta creativitat als entorns d’atenció a la

gent gran i, reflectint l’envelliment de la població d’Austràlia, ha crescut ràpidament des del 2011. 

L’AHI va celebrar la seva primera conferència a Sydney el setembre del 2013 (AHI 2013).

 

Centres universitaris

Austràlia té un nombre creixent de centres universitaris interessats en la pràctica transversal, la

investigació, la difusió d’evidències, les revistes i el treball en xarxa.

Entre els centres d’interès en curs s’inclou la investigació multidisciplinària de les arts de l’Observatori de

la UNESCO a la Universitat de Melbourne, establerta el novembre del 2006. 

L’Observatori de la UNESCO publica una revista electrònica arbitrada i va produir una conferència de

salut i arts comunitàries el 2008 (UNESCO Observatory 2013) . Altres centres destacats són el clúster

d’art, ciència i investigació corporal del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), amb interès en

temes que inclouen el disseny del so per a la salut i el benestar (RMIT 2013).

 

Política governamental

El desenvolupament del NAHF està basat en el treball realitzat al Consell d’Austràlia i els esforços pioners

al sud d’Austràlia. 

L’aparició de l’Envelliment Creatiu com a camp d’interès en les polítiques d’art i salut a NSW també

influencia el futur de la NAHF.

El Consell d’Austràlia després d'una reestructuració el 2004,  va dur a terme un llarg procés de consulta

per a determinar futures orientacions per al desenvolupament cultural de les arts. 

L’informe de consulta final incloïa una recomanació que «salut i benestar» fos una de les tres «iniciatives

de lideratge nacional» (Dunn 2006). A més a més, el Consell d'Austràlia va desenvolupar una ponència

interna Strategy Options in Arts and Health (Australia Council 2007a).
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Compromís d'associació sanitària Arts  

Aquest compromís de col·laboració entre les agències estatals d’arts i salut va ser el primer

acord de polítiques interinstitucionals sobre arts i salut a Austràlia (Arts SA 2008). 

El compromís reflecteix la influència del fulletó sobre Arts i salut del Regne Unit desenvolupat

un any abans (ACE 2007) i la força de les pràctiques artístiques i de salut al sud d’Austràlia,

inclòs el Flinders Medical Center Envelliment creatiu de NSW.

L’envelliment creatiu a NSW s’entén com la «intersecció entre els programes, les estratègies i les

polítiques d’arts i salut que donen suport a les persones a mesura que envelleixen» (Govern de NSW,

2013). 

El 2013, el Departament de Serveis a la Família i la Comunitat (FACS) va patrocinar un fòrum

d’envelliment creatiu que va reunir FACS, el Ministeri de Salut de NSW i Arts NSW amb

experts nacionals i internacionals per a informar sobre el desenvolupament de polítiques

futures alineades amb l’Estratègia d’envelliment de NSW.

Conclusió
El NAHF representa el creixement i la consolidació del moviment artístic i de la salut durant

els darrers 20 anys. Els punts forts actuals del moviment de les arts i la salut són:     

-potenciar el sector mitjançant conferències i pràctiques

-una base d’evidències més sòlida combinada amb un ampli suport públic per als beneficis de

la participació artística

-major comoditat amb l'avaluació i la voluntat de negociar arguments instrumentals de suport

dels socis de salut

-millors xarxes, associacions i col·laboracions multidisciplinàries en el sector de les arts i el

sector de la salut

-l’aparició de l’envelliment creatiu com a camp de pràctica

-una acció organitzada i eficaç de màxima defensa a l'Institut per a la Salut Creativa

-èxit de col·laboració bipartidista i suport a les polítiques en totes les carteres governamentals

d'arts i salut

 

*L’any passat ja es va aprovar a Austràlia el nou Marc Nacional de les Arts i la Salut

d’Austràlia publicat el 29 de Setembre del 2020 (NAHF 2020). Es pot descarregar en pdf al

web:

 https://www.arts.gov.au/documents/national-arts-and-health-framework

On es pot trobar tota la informació actualitzada i detallada referent a les arts i salut d’aquest

país.
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 4.2.FRANÇA

El 6 de maig de 2010, el Ministeri de Salut i Esports i el Ministeri de Cultura i Comunicació van signar un

nou conveni «Cultura i Salut». Després d'un temps d'experimentació en quatre regions, el dispositiu

«Culture et Santé» té per objectiu unir el sector mèdic-social/cultural.

 

Es tracta alhora de promoure totes les accions que afavoreixin la projecció i la visibilitat de la temàtica

"Cultura i Salut", que participa a apropar la Cultura a les persones: a tot arreu, en tots els territoris, i

també a desenvolupar l'intercanvi d'experiències entre els diferents actors. 

El públic destinatari és tota la comunitat sanitària: persones hospitalitzades, gent gran, famílies,

professionals de la salut i medico socials.

 

A la regió, l'associació interministerial s'articula a través de convenis signats entre les Direccions

Regionals d'Afers Culturals (Drac) i les Agències Regionals de Salut (ARS). 

Moltes institucions hospitalàries han incorporat en els seus contractes d'objectius i mitjans, polítiques

culturals d'excel·lència.

 

Drac i Ars, col·lectivitats amb un pressupost global de prop de 4 milions d'euros, facilita el

desenvolupament de més de 600 projectes a l'any, relatius a tots els tipus d'equipaments culturals, totes

les disciplines artístiques, tots els tipus d'hospitals i tots els públics (nens, joves, adults, gent gran).

 

En el moment en què les regions fusionades comparteixen les seves experiències i inventen el seu

enfocament de col·laboració, el Ministeri de Cultura té interès a acompanyar les evolucions en la regió i

desitja reafirmar, en col·laboració amb el Ministeri de Solidaritats i de Salut, el lloc de la cultura en medi

hospitalari i social tenint en compte la diversificació de les maneres d'accés a la cultura.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-

culturel-en-France/Culture-et-Sante

 

 

Centre Nacional de Recursos Infantils i Hospitalaris

www.sparadrap.asso.fr
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 4.3.ESTATS UNITS

Com a Organització Nacional per a les Arts en Salut, (NOAH) proporciona un lideratge transformador

per unir el camp de les arts en salut. 

Es centren en el futur de les arts, la salut i el benestar;  creant un impacte tangible a partir dels objectius i

iniciatives. 

Saben a través de la investigació i l’experiència que les arts són un component integral de la salut i es

comprometen a donar forma a una realitat on aquest fet s’accepti plenament i s’incorpori al tractament

mèdic, a l’educació mèdica, a la prevenció i a la salut i el benestar públics.

 

La missió  de NOAH és unir, avançar i servir el camp de les arts en salut. 

NOAH es va fundar el 2016, però les seves arrels es remunten al 1989 amb la primera convocatòria

d’administradors d’arts a Durham, Carolina del Nord. 

Aquest grup es va fundar com la Society of Healthcare Arts Administrators, que més tard es va convertir

en la Society for the Arts in Healthcare, després en la Global Alliance for Arts in Health i, finalment, en

Arts and Health Alliance abans de dissoldre’s el 2014. 

En només quatre anys, NOAH ha augmentat la base de membres, ha aconseguit finançament per a

publicacions i esdeveniments, ha llançat dues sèries de seminaris web centrades en la investigació i la

professionalització i ha organitzat tres conferències anuals i dues cimeres de lideratge. 

Actualment estan desenvolupant un pla d’estudis bàsic per a artistes i administradors d’arts i actualitzen

el pla estratègic que traçarà el futur de l’organització.

Noah Estats Units. https://thenoah.net

La implementació d’aquesta línia de treball en arts i salut dins la vessant Acadèmica és molt

important i a Estats Units estan molt avançats:  hi ha diferents Universitats  que tenen línies

específiques de recerca i investigació, com per exemple:

Arizona State University, Drexel University a Philadelphia, George Mason University a Fairfax, Rice

University a Houston, Texas Tech University a Lubbock, University of Arkansas a Fayetteville, University

of California a Los Angeles, University of Colorado a Denver, University of Florida a Gainesville, 

 University of Pennsylvania a Philadelphia, I Vanderbilt University Medical Center a Nashville.
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També hi ha diferents Universitats que ofereixen programes específics d’arts i salut. Com per

exemple:

Universitat d'Oregon
·       Màster en arts (MA) Administració d’arts en gestió sanitària: programa residencial de 72 h

Universitat de Florida (Centre d'Arts en Medicina)
·       Certificat en arts sanitàries: programa residencial  de 12 crèdits

·       Certificat de dansa en salut: programa residencial de pregrau de 14 crèdits

·       Certificat de postgrau en arts en medicina: programa en línia de 12 crèdits

·       Certificat de postgrau en arts en salut pública: programa en línia de 12 crèdits

·       Màster en arts en medicina: programa en línia de 35 crèdits

·       Certificat de salut creativa i arts creatives: 150 hores de treball de camp, llicenciatura

Leslie University (Institut d'Arts i Salut)
·       Certificat de professionalitat avançada en arts i salut: 15 crèdits, post batxillerat 

Five Branches University, Califòrnia, Escola de Medicina Tradicional Xinesa
·       Certificat d’arts expressives en medicina mental-corporal: 9 unitats / 135 hores d’estudi
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 4.4.ANGLATERRA

CULTURE HEALTH AND WELLBEING.

https://culturehealthandwellbeing.org.uk

 

Actualment, els socis de l’Aliança Estratègica a Anglaterra són Public Health England , NHS England , l'

Associació de Governs Locals , Arts Council England i The National Lottery Heritage Fund . 

Aquest grup es reuneix per debatre sobre com poden desenvolupar millor la relació entre la salut, el

govern local i l'atenció social a nivell nacional. Aquest grup està presidit per la professora Helen

Chatterjee .

Helen Chatterjee és professora de biologia a UCL Biosciences.  Va ser cofundadora de l’Aliança Cultura,

Salut i Benestar, és assessora del Grup Parlamentari d’Arts i Salut de tots els partits, forma part del SIG

d’Arts i Salut de la Royal Society for Public Health. La seva investigació interdisciplinària ha guanyat

diversos premis, inclosos els reconeixements especials de Public Health England for Sustainable

Development i, més recentment, la Medalla i el lideratge en humanitats per a la salut de Wellness Health

Health Awards 2018; 

Per obtenir més informació:  culturehealthresearch.wordpress.com

La Carta de les Arts, la Salut i el Benestar és el resultat de converses a les nou regions d'Anglaterra i va

ser escrita per Rosie Jackson.

Carta per a les arts, la salut i el benestar

“Som una aliança nacional compromesa amb la promoció del paper de les arts creatives en la  salut i lꞌatenció. Des de fa

temps se sap que lꞌactivitat creativa té efectes tangibles sobre la salut i la qualitat de vida. Les arts, la creativitat i la

imaginació són agents de benestar: ajuden a mantenir lꞌindividu resilient, ajuden a la recuperació i afavoreixen una

societat activa.

Els programes artístics en salut a tot el país utilitzen disciplines diverses i dinàmiques en diversos entorns de salut,

atenció i comunitat amb finalitats expressives, restauratives, educatives i terapèutiques. 

Alguns treballen de manera preventiva, dꞌaltres milloren la recuperació, dꞌaltres milloren la qualitat de vida de les

persones amb condicions terminals o a llarg termini. 

Les arts creatives ajuden a donar sentit a la nostra condició humana, deixant espai perquè el cor i l’ànima siguin

escoltats. 
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continua, Carta per a les arts, la salut i el benestar...

Fomenten el compromís actiu amb el món que ens envolta, ajuden les persones a seguir aprenent, a connectar-se entre

elles i a contribuir a les seves comunitats.

En el nostre clima polític i econòmic actual, que obliga a re-avaluar les prioritats humanes, i on el benestar és una

prioritat governamental declarada, les arts de la salut ofereixen una contribució professional amb la millor relació

qualitat-preu a lꞌatenció sanitària principal. 

Poden contribuir a escurçar la durada de lꞌestada a l’hospital, reduir la medicació del pacient i reduir la dependència de

la consulta del metge de capçalera. 

Ofereixen estratègies de salut no mèdiques personalitzades que donen suport a molts dels resultats declarats del NHS,

inclosa la millora de lꞌeficàcia assistencial i la qualitat de lꞌexperiència del pacient.

Tenim un enfocament holístic i creiem que les arts i les humanitats tenen un paper crucial a jugar en la formació

mèdica, el benestar i la consciència dels metges. Creiem que les arts ens ajuden a veure i valorar el pacient com una

persona sencera, no només una malaltia o símptoma. 

Creiem que les arts contribuiran a una cultura dels serveis de salut més solidària, empoderadora, il·lustrada, personal i

humana.

El nostre objectiu és proporcionar una aliança nacional proactiva, que oferirà una forta xarxa i incidència per

augmentar la consciència pública i la comprensió del paper de les arts en la salut a nivell nacional i internacional. 

Fomentarem les millors pràctiques de qualitat, ètica compartida, investigació i avaluació, excel·lència en processos i

productes.

Creiem que mantenir aquesta creativitat viva, activa i accessible per a tothom, reduirà la càrrega financera de les

malalties, ajudarà les persones a ser el millors i fomentarà una societat més sana, feliç, vibrant i pròspera". 

Carta per a les arts, la salut i el benestar Juliol de 2012

https://culturehealthandwellbeing.org.uk/who-we-are/charter-arts-health-and-wellbeing
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En els països que s’han tractat hi ha diversos exemples de polítiques en prescripció cultural i

ja fa anys que funcionen. Aquí es posen  dos exemples concrets, el primer de fa molts anys a

Anglaterra , i el segon molt nou, i molt a prop de casa nostra.

 

 4.5. PRESCRIPCIÓ ARTÍSTICA

Arts on Prescription s’ha utilitzat durant dues dècades al Regne Unit com a part d’uns

esquemes de prescripció social més amplis (Drinkwater C et al, 2019). 

Es pot derivar a les persones que presentin al seu metge d’atenció primària problemes  no

mèdics (per exemple, aïllament social o soledat, que és el cas del 20-30% de totes les visites a

metges del Regne Unit) o   que necessitin suport psicosocial addicional per a la seva salut. Es

connecten els pacients amb activitats comunitàries, incloses les activitats participatives d’arts. 

Arts on Prescription s’ofereix amb més freqüència en col·laboració amb organitzacions

artístiques locals i el sector voluntari i comunitari, tot i que algunes consultes mèdiques també

ofereixen activitats pròpies.

El finançament del pla pot provenir del Consell de les Arts, de les autoritats locals o

ajuntaments, o de pressupostos sanitaris a nivell local. 

*Les avaluacions del pla han suggerit un retorn mitjà de la inversió de 2,30 lliures per cada 1

lliura gastada; l'estalvi de costos es produeix mitjançant la reducció de la prescripció i l'ús

innecessaris de serveis sanitaris, inclosos els ingressos hospitalaris d'emergència (Polley MJ,

Pilkington K, 2017). 

El treball a nivell local està recolzat per la Xarxa de prescripció social, que compta amb

representants regionals per donar suport als programes, i proporciona recursos i suport amb

l’avaluació (Polley MJ, Pilkington K, 2017). NHS Anglaterra s’ha centrat en la prescripció social

com a component clau dels plans per proporcionar atenció personalitzada universal, donant

als pacients elecció i control sobre la seva atenció mental i física, incloent un pressupost de

salut personal. 

A més a més, el 2019, el govern del Regne Unit va incloure formalment la prescripció social

amb contractes per a metges de família. ( https://www.socialprescribingnetwork.com/).

 

A Anglaterra hi ha diversos llocs web ,fundacions i organitzacions que ofereixen ajuda i suport

a aquells que busquen finançament per a projectes de tot tipus en el camp de les arts i la Salut. 

Aquí es pot trobar un llistat d’algunes d’elles.

https://culturehealthandwellbeing.org.uk/resources/funding
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Receta Cultura

A Valencia molt recentment també comencem a veure aquesta iniciativa amb el programa

“Receta cultura”.

El projecte en el qual participen 6 museus de la ciutat, va ser impulsat per la Direcció General

de Salut Pública i Addiccions de la Generalitat Valenciana i el centre d'innovació Les Naus

de l'Ajuntament de València.

El programa agrupa un conjunt d'accions dirigides a ampliar el valor terapèutic i inclusiu de les

activitats dels museus. 

'Recepta Cultura' és un projecte pilot que es va implementar durant els primers sis mesos de

2020. Els facultatius d'atenció primària "van receptar" la visita a un museu durant un mes. 

La prescripció d'aquests actius permet als i les professionals d'atenció primària remetre a les

persones que acudeixen a la consulta i reuneixen certes indicacions, a una sèrie de recursos

locals no clínics, en aquest cas els museus de la ciutat. 

D'aquesta manera els museus amplien les seves habituals funcions socials de divulgació i

conservació, i es presenten a la societat com a espais que poden contribuir a millorar la salut de

les persones en general i el seu estat d'ànim en particular.

A la que s’entengui aquest benefici per la salut comunitària, els professionals sanitaris acabaran

receptant música, teatre, dansa...perquè això sigui possible, com sempre, hi ha d’haver una

voluntat política.

Podem imaginar tenir un pressupost dins la Seguretat Social per receptar anar a una obra de

teatre? 

i al anar-hi amb recepta, la persona pugui gaudir d’un descompte considerable pagat per

l’Estat, igual que quan vas a una farmàcia a buscar un medicament?
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            5.AVALUACIÓ

Una publicació de l’Arts Council England el 2014, titulada The Value of Arts and Culture to People and

Society,(ACE, 2014) identificava "salut i benestar" com un dels quatre àmbits clau en què les arts poden

generar valor públic, al costat de l'economia, l'àmbit social , i educació.

El 2002, Richard Smith, aleshores editor del prestigiós British Medical Journal, va escriure un editorial

titulat "Gastar (lleugerament) menys en salut i més en arts: probablement es milloraria la salut", que

afirmava que " desviar el 0,5% del pressupost sanitari cap a les arts milloraria la salut de les persones a

Gran Bretanya (Smith 2002). 

Va elaborar el seu argument així:

“Si la salut tracta d’adaptació, comprensió i acceptació, les arts poden ser més potents que qualsevol cosa

que la medicina tingui per oferir.” Smith (2002)

Hi ha un cert acord entre els professionals de la matèria i els observadors acadèmics que hi ha proves

suficients dels efectes beneficiosos per a la salut en la participació artística per justificar tant el volum

creixent d’aquest fil de treball com la despesa pública que suposen (Secker et al. 2007; Clift 2012).

Tot i això, es manté el problema de l'avaluació de les intervencions en arts basades en la comunitat per a

activitats de salut. (Madden i Bloom 2004; South 2004).

 

La sostenibilitat dels impactes que la cultura té en la societat depèn de la seva avaluació, així com de la

participació de tots els agents implicats.  

L’avaluació d’activitats, processos, projectes i polítiques, i dels seus resultats i impactes, ha esdevingut un

element central de la societat contemporània. 

 

(EVIDENCE REVIEWS Creative and Credible Project Team)

 

El primer repte per a qualsevol avaluació científica és establir què és sap sobre els possibles impactes del

projecte. 

La revisió de l'evidència establirà si hi ha hagut projectes similars realitzats en entorns comparables i

identificaran els impactes d’aquests projectes. 

També proporciona un resum de les dades disponibles, que posa de relleu el que se sap sobre l'impacte

d'un projecte o intervenció i on es troben les mancances de coneixement (és a dir, el que no es sap). 

Establirà si projectes similars al que s’està avaluant s’han dut a terme i ho farà identificant les

característiques dels participants, la configuració i les activitats que s’han provat. 

Això fomenta la pràctica basada en l'evidència, assegurant així la millor utilització de  proves per

informar sobre el desenvolupament i el lliurament de projectes i  produir l’impacte adequat, on sigui

necessari.
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Revisions sistemàtiques

Les revisions sistemàtiques són una part acceptada de la investigació en salut, i també ho són cada vegada

més en el camp de les arts i la salut.

Un dels primers intents de revisar sistemàticament els estudis entre Arts i salut i el benestar van ser

assumits per  (Staricoff R , 2004). 

La revisió es va actualitzar amb (Clift S , 2011.) 

Les revisions sistemàtiques tendeixen a centrar-se en literatura publicada. Es poden utilitzar els

procediments de revisió sistemàtica per a  informar l’avaluació. Aquests inclouen informació sobre la

cerca de contingut rellevant, selecció d’informació i síntesi de coneixement. “La música i els joves

delinqüents” (Daykin et al. 2011) n’és un exemple d'una revisió d'evidències. 

El Programa d’habilitats per a l’avaluació crítica 

(http://www.casp-uk.net/) ofereix formació i recursos per ajudar a avaluar la fiabilitat i rellevància de les

proves. 

Proporcionen eines d’avaluació crítica, dissenyades per a ser utilitzades en la lectura de la investigació.

Inclouen eines per avaluar assaigs controlats, aleatoris, econòmics, avaluacions i estudis qualitatius.

Altres recursos útils inclouen: 

El motor de cerca de Google Scholar, és útil per a trobar articles acadèmics, tot i que no sempre són

articles de text complet però són  accessibles sense accés i contrasenya de la universitat: 

http://scholar.google.co.uk/

Sovint es guarda informació útil sobre proves de recerca en bases de dades i llocs web especialitzats en

arts i salut. 

Vegeu per exemple l'Aliança Nacional per a les Arts, la Salut i el Benestar. 

http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/

L'Alliance Arts Evidence Library és un recurs en línia que alberga investigacions i evidències de

l'impacte de les arts en salut i benestar . 

http://artsevidence.org.uk/
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extret de la (Nadala 2019. cultura transversal, Fundació Carulla.)

Hi ha una part de l’impacte que la cultura i les arts tenen en referència a la salut i/o benestar de les

persones molt clara d’evidenciar amb estudis científics, com s’ha anat reportant al llarg del document,

però també hi ha un benefici social inherent més difícil de quantificar.

Més enllà de l’avaluació entesa com a revisió de l’adequació entre objectius i resultats, o resultats

concrets (estudis científics), avaluar pot ser un pas per millorar els processos i les metodologies, observar

canvis al llarg del temps, comparar mètodes, comunicar a l’exterior els resultats i les fites assolides d’una

manera objectiva i clara, posar en valor la feina feta, etc.

 

La diversitat de funcions de l’avaluació i de contextos en els quals aquesta té lloc comporta que tot

procés d’avaluació s’hagi d’adaptar al seu context: no hi ha models d’avaluació universals, sinó que cal

definir-ne un d’específic en cada cas, adequat als objectius i les possibilitats del projecte en qüestió. 

 

Els projectes artístics i culturals poden generar molts impactes no in tencionats positius en la societat,

però només podran ser sostenibles i comp tar amb el suport dels diferents actors implicats si existeix una

planificació́ conscient i sistemàtica, així com una avaluació́ dels seus impactes. Només en aquests casos

els projectes són capaços d’implementar canvis en la societat (Anttonen et al., 2016).

 

 

Els beneficis, l’impacte i el valor social de la cultura, però també altres conceptes relacionats, fa temps

que són objecte d’estudi de l’acadèmia i pro fessionals de la cultura. 

El terme «social» s’acostuma a referir a activitats re alitzades en el context de diverses minories, com ara

la gent gran, la població immigrada, els nens i nenes en risc d’exclusió social, però també de diferents

gèneres i grups culturals, i es fa servir també en contextos de benestar i salut. 

L’expressió «en la societat» fa referència a les activitats humanes de la soci etat considerada en conjunt,

de manera que quan es parla d’«impacte en la societat» es té una perspectiva més àmplia que la

merament «social», ja que abasta altres activitats, com, per exemple, el desenvolupament urbà (Antto nen

et al., 2016).

 

L’impacte en la societat d’un projecte artístic o d’un esdeveniment cultural pot ser entès com un canvi

en els individus i/o en la forma de pensar o actuar dels grups, a causa del seu compromís o participació́
en el projecte. 

Tanmateix, aquest impacte social només pot ser observat a llarg termini, i aquí la relació entre l’impacte

percebut i el projecte també es pot veure afectada per d’altres factors de la vida dels individus o de la

comunitat.

L’avaluació de l’impacte és rellevant, entre altres raons, perquè augmenta les possibilitats d’aconseguir

més influència i compromís, i, per tant, de tenir un impacte més ampli.
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Especificitats de l’avaluació cultural

Extret de (Baltar J. Úcar X. 2018) 

 

Juntament amb el respecte que tot procés d’avaluació acostuma a generar, l’avaluació aplicada als

projectes i processos culturals provoca alguns recels específics, derivats de la mateixa naturalesa del fet

cultural i artístic.

 

D’una banda, a diferència del que pot passar, per exemple, en l’àmbit econòmic, només alguns aspectes

de la pràctica cultural es poden mesurar de manera quantitativa, i en general es tracta d’indicadors que

aborden aspectes procedimentals i que no recullen el significat profund dels processos artístics aplicats a

l’educació, la salut o el benestar, per exemple.

 

De l’altra, la vivència de la pràctica artística, tant per part de qui l’executa com per part de qui l’observa,

és profundament subjectiva, un fet difícil de conciliar amb la voluntat de generar conclusions objectives

que s’acostuma a associar amb l’avaluació. 

Així, com ha afirmat Iris Dähnke, “(...) és fonamental reconèixer que el “valor” de l’expressió artística

i la creativitat individual (...) serà a partir de cert punt impossible de controlar.” (Dähnke I, 2005)

 

Entre d’altres coses, alguns dels efectes de les pràctiques d’arts escèniques aplicades només es poden

percebre a llarg termini, sovint en combinació amb altres experiències personals, i seran difícils de

registrar si l’avaluació té lloc en el moment immediatament posterior a la participació en un projecte.

 

Tanmateix, com hem vist al llarg d'aquest document hi ha moltes referències a estudis portats a terme,

ara més que mai és important fer avaluacions també dels projectes artístics i culturals, i remarcar-ne el

potencial, per entre d’altres, millorar la qualitat dels processos, comparar-los, comunicar-ne els resultats

o retre comptes a institucions que els financen, als participants o altres agents interessats.

Com explica François Matarasso, l’avaluació dels projectes culturals respon tant a l’interès propi dels

agents culturals com a “la configuració dels valors en el domini públic.” (Matarasso, F. 1996). 

El mateix Matarasso fa algunes recomanacions relatives a l’avaluació aplicada a projectes culturals:

 

-Creativitat: encara que altres àmbits tinguin més experiència en avaluació, el sector cultural pot oferir

fórmules diferents i més creatives d’avaluar.

-Realisme i especificitat: en l’avaluació de programes socials, i especialment en els projectes artístics, no

és adequat ni útil buscar una objectivitat científica perfecta.

-Innovació: cal desenvolupar nous models a l’avaluació que reflecteixin els valors cooperatius i creatius

de les arts i la cultura. (Matarasso, F. 1996),
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Per la seva banda, i atès el caràcter “mòbil, mutable, dinàmic i complex” de la realitat sociocultural en el

qual es desenvolupen les pràctiques pròpies de les arts escèniques aplicades, Xavier Úcar també suggereix

la necessitat de flexibilitat en el disseny dels models d’avaluació.

Alhora que se subratlla l’especificitat de l’avaluació en l’àmbit cultural, també és bo remarcar que, en un

àmbit com les arts escèniques aplicades, en el qual conflueixen objectius de tipus tant artístic com

educatiu, sanitari o social, cal incorporar també indicadors d’aquest tipus. De fet, pot ser bo adaptar

elements propis de l’avaluació d’altres àmbits (relatius als resultats educatius, per exemple, o al benestar de

les persones que participen en una activitat), tot combinant-los amb d’altres que reconeguin els elements

propis de l’avaluació cultural.

 

Deixant enrere els models d’avaluació a càrrec d’experts, en les darreres dècades ha guanyat pes

l’avaluació participativa, especialment a l’hora d’abordar processos i projectes dels àmbits socials i

culturals. Per a Donna M. Mertens, l’avaluació d’aquest tipus respon a diversos principis axiològics, com

ara la reciprocitat en les actuacions entre avaluadors i la població afectada, la validació dels coneixements i

l’experiència d’aquesta comunitat, la sostenibilitat de la pràctica avaluadora un cop els avaluadors

abandonen el lloc on s’ha dut a terme el projecte, i el reconeixement dels límits de l’avaluació. (Mertens,

D. M. 2011) 

Entre els avantatges d’aquests processos hi ha, així, la creació de capacitats i aprenentatges de les persones

mitjançant el procés avaluador, l’augment de la capacitat de reflexió i autocrítica, l’autonomia envers 

 persones i agents externs, l’apropiació dels resultats de l’avaluació i, gràcies a la col·laboració interna, el

foment de la pedagogia de la relació i la vida quotidiana i la cohesió dels grups afectats (Núñez et al. 2014).

 

Des de la perspectiva política i de foment d’una bona governança democràtica, fomentar l’avaluació

participativa també afavoreix la col·laboració entre institucions i ciutadania i permet prendre decisions

més informades i participatives (Núñez et al. 2014).

 

En conjunt, Xavier Úcar ha destacat quatre avantatges principals de l’avaluació participativa: 

-Promou i possibilita l’aprenentatge/desenvolupament de competències i recursos individuals i col·lectius;

-Afavoreix la inclusió i la cohesió social i comunitària;

-Estimula la implicació en els assumptes i en les qüestions comunitàries i públiques; i

-Contribueix a densificar i enriquir el capital social d’una comunitat.   

 

Tot i el que s’ha dit fins ara de l’avaluació, també és molt important reconèixer i tenir en compte que el

creixement, l'abast i la varietat d'iniciatives de pràctiques en aquest camp s'han de considerar, per si

mateixes, com a proves importants de la viabilitat, acceptabilitat, flexibilitat i vitalitat de treballar a través

de les arts creatives per donar suport  i promoure la salut. 

Aquestes activitats no succeirien i, certament, no continuarien succeint, si no es reconeixés el seu valor i si

les experiències d’aquestes iniciatives per part d’artistes, professionals de la salut i participants no

assenyalessin efectes tangibles.
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 6.1.Conclusions de l'nforme OMS 2019.

Reconèixer la creixent base d’evidències sobre el paper de les arts en la millora salut i benestar

mitjançant:

• donar suport a la implementació d’intervencions artístiques on  existeix una base d’evidències.

• compartir el coneixement i pràctica de les intervencions artístiques que es donen en diferents països

per a  promoure la salut, millorar les conductes de salut o abordar les desigualtats en salut; • donar suport

a la investigació en arts i salut, especialment en els àmbits rellevants de la política, com ara estudis que

examinen les intervencions a escala més gran de poblacions o estudis que exploren la viabilitat,

acceptabilitat i idoneïtat de noves intervencions artístiques. 

Reconèixer el valor afegit del compromís de les arts amb la salut mitjançant:

• garantir que hi hagi formes d'art culturalment diverses disponibles i accessibles a diversos grups,

especialment els de minories desfavorides;

• animar les organitzacions artístiques i culturals a fer de la salut i benestar una part integral i/o

estratègica del seu treball;

• Promoure activament la consciència pública sobre els beneficis potencials del compromís artístic per a

la salut; 

• desenvolupar intervencions que fomentin la participació artística per donar suport a la salut i estils de

vida saludables. 

Tenir en compte la naturalesa transversal del camp de les arts i la salut mitjançant:

• enfortir estructures i mecanismes de col·laboració entre els sectors de la cultura, l’atenció social i la

salut, com ara la introducció de programes que estan cofinançats;

• considerar la introducció o l'enfortiment de línies de derivació des de la salut i l'atenció social a

programes culturals i artístics, per exemple mitjançant la prescripció;  

L’informe de la Oms ha cartografiat les evidències sobre el valor potencial de les arts a la promoció de la

bona salut, la millora o la prevenció d’un ventall de problemes mentals i les condicions de salut física, i el

tractament de les malalties agudes i afeccions cròniques sorgides al llarg de la vida. 

Els estudis han cobert un ventall divers d’activitats artístiques i programes explorats que s’ofereixen en

diferents llocs des dels hospitals a l'atenció primària fins a la comunitat.
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D’aquesta investigació es poden extreure diversos temes. 

En primer lloc, hi ha un conjunt substancial d’evidències sobre els beneficis de les arts per a la salut.   En

general, les conclusions d’aquesta revisió dóna credibilitat a l'afirmació que la base d'evidència global

mostra un fort impacte de les arts sobre la salut mental i física. 

Un segon tema de la investigació identificada es va centrar en les condicions per a les quals no hi ha

solucions completes disponibles. Aquí, les arts són prometedores per a afrontar problemes complexos

per als quals actualment no hi ha solucions adequades.  

Un tercer tema era que la base d’evidències no només mostrava l’eficàcia de les arts sinó  també van

mostrar beneficis econòmics, amb algunes intervencions artístiques mostrant una rendibilitat equivalent

o superior a les possibles intervencions sanitàries.  

Les intervencions artístiques poden proporcionar múltiples factors de promoció de la salut dins d’una

activitat (per exemple, donar suport activitat física i amb components que donen suport a la salut

mental); conseqüentment, poden ser més eficients per a certes condicions de salut que la recepta

conjunta d’una intervenció d’activitat física i una intervenció en salut mental. 

No obstant això, trobem una clara necessitat de fer més avaluacions econòmiques de les intervencions

artístiques dins de la salut quantificar els beneficis i de donar suport als casos empresarials per al

finançament i la posada en pràctica. 

En l’informe es van trobar evidències d'una gran varietat d'enfocaments disciplinaris i metodologies per

al valor potencial de les arts en contribuir en la salut; 

Tot i que en alguns països sí que existeixen polítiques per al desenvolupament de projectes artístics per

donar suport a la salut i el benestar, molts encara no han abordat les oportunitats que existeixen en

utilitzar-los. Per tant,  aquest informe planteja un nombre de consideracions polítiques per als membres

de la regió europea de l 'OMS:

-donar suport al desenvolupament de polítiques o estratègies a llarg termini que aportin més

col·laboració transversal entre els sectors de la salut i de les arts.  

Tant els sectors de la salut pública com les arts i la cultura sempre han treballat per a millorar la condició

humana: per crear comunitats més fortes i sanes. No obstant això, ens falta el poder de combinar els seus

punts forts.

Al llarg de la història humana, les arts i la salut pública s’han utilitzat per aconseguir les mateixes coses,

són per tant col·laboradors vitals per avançar en la salut de la població.

S’ha d’invertir en una col·laboració que s’aprofiti dels punts forts i els coneixements d’ambdós sectors

públics,  la salut i les arts i la cultura, utilitzant les comunitats que aquests i els seus sectors aliats com

l’educació, estan dissenyats per servir; (White paper, 2019)
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6.2.Conclusions

Per una part, trobem en l'evidencia científica especificada en el recull d’aquest treball,  que les arts

escèniques milloren en molts àmbits el benestar físic, social, psicològic i emocional de les persones. 

 D’altra banda, ens trobem en un context de Pandèmia global que afecta a la població mundial. 

Hi ha estudis recents com el MINDCOVID a Espanya, https://www.mindcovid.org/ o en d’altres països

Health Care Workers Covid19 a Xile 2020, fets a personal sanitari ,  que conclouen que gairebé la meitat

dels professionals sanitaris té depressió i un alt risc de patir un trastorn mental després de la primera

onada de la pandèmia de la COVID-19. Les dades les publica la Revista de Psiquiatria i Salut Mental i la

revista Depression & Anxiety.

Al mateix temps, un estudi recent de l’OMS en la població general fet a 130 països explica que al 93%

d’aquests hi ha hagut una saturació en la demanda d’atenció dels serveis de salut mental. 

Segons la definició complerta de salut que hem vist al principi, en el moment actual, les persones estem

més malament que mai en tota  la historia de la humanitat en un context global. Tenint en compte que

està passant al mateix temps a nivell mundial , i que afecta  sobretot, a part de la física,  a la salut

psicològica i emocional.

 

Per tant, després d’aquestes recerques i el context actual concloc,  que la cultura, i en concret les arts

escèniques, no només són essencials, són VITALS.

Ara més que mai és quan s’hauria de potenciar la cultura, ara més que mai és necessària i útil. 

Quan algú diu que no es pot programar un acte perquè el primer és la salut, s’està contradient.

Evidentment s’han de fer les coses ben fetes, i per això s’han establert uns protocols del PROCICAT per a

fer-les bé i de manera segura. Ara bé, una vegada complerta la normativa segura, no hi ha cap altra

excusa ètica que pugui avalar anul·lacions d’actes culturals sense precedents com les que estem vivint.

Un teatre, una escola de dansa tancats, una actuació suspesa sense justificació, hauria de ser penalitzat per

delicte contra la salut pública.

 

Ara més que mai, els polítics i els ciutadans ens hauríem de creure el títol donat recentment a la cultura:

BE ESSENCIAL!

 

Espero que aquest petit treball de recerca, pugui ajudar a algú a tenir les eines que li faltaven per a

defensar-ho tant convençuda com jo. 

Salut!

Ferran 

CONTACTE:

info@ferranorobitg.com

www.ferranorobitg.com
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www.danskehospitalsklovne.dk
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Dr. Clown – Clown Doctors: www.clowndoctors.co.uk      
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Arts Escèniques i Salut. Pàgina 80

Finland:      

Sairaalaklovnit: www.sairaalklovnit.fi

 

France:       

www.clowndocteur.org      
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Die Clown Doctoren: www.clown-doctoren.de      

Rote Nasen: www.rotenasen.at       

www.dachverband-clowns.de 

 

Hong Kong:      

Foundation Theodora: www.theodora.org 

 

Hungary:       

Pirros Or: www.pirosorr.hu       

Rote Nasen: www.rotenasen.at 

 

Israël:      

The dream doctors: www.dreamdoctors.org.il
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Clown terapia: www.clownterapia.it 
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Netherlands:       

www.cliniclowns.nl

 

New Zealand:      

Rote Nasen: www.rotenasen.at
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Sykehusklovnene: www.sykehusklovnene.no
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Doctores Bola Roja: www.doctoresbolaroja.com 
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Operacao Nariz Vermelho: www.narizvermelho.pt 

 

Russia      

Doctor Clown: www.doctor-clown.ru      

Medclowns: www.medclown.ru 
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Hearts&Minds: www.heartsminds.org.uk
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Cerveny Nos: www.cervenynos.sk     

Rote Nasen: www.rotenasen.at 
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Rote Nasen: www.rotenasen.at 
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Spain:       

Theodora: www.theodora.org       
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Clownronden  www.clownronden.se
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Turkey:      

Foundation Theodora: www.theodora.org

 

United States:      

Big Apple Circus care unit. www.bigapplecircus.org      
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www.caringclownsinternational.org      

Caring Clowns: www.caringclowns.org      

Red nose response: www.rednoseresponse.org     

Gesundheit Institute: www.patchadams.org      

Hospital Clown, www.hospitalclown.com      

Hospital Clown Troupe, www.hospitalclowns.org

 

 

 

     

European Federation of Hospital Clown

Organization (EFHCO): www.efhco.org
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