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Introducció

Aquesta assignatura té com a objectiu analitzar les diferents concepcions d'allò

que designem com a cultura, un terme utilitzat àmpliament i d'importància

central en l'àmbit de les humanitats. Només fixant-nos en la gran varietat de

maneres en què s'empra habitualment el terme en podem constatar la polisè-

mia accentuada, una diversitat de significats que ens mostra la complexitat

inherent del que anomenem cultura i que aquí analitzarem des de diferents

perspectives i aproximacions complementàries.

Sembla evident que quan diem d'algú que "té molta cultura" no ho diem en

el mateix sentit que quan parlem de "la cultura dels indis guayaquis", que,

de fet, "són tot cultura". De la mateixa manera parlem dels diferents sectors

culturals, com les arts visuals, les arts escèniques o la música, entesos com a

compartiments estancs emmarcats en això que és denominat la cultura, i que

es diferencia d'altres àmbits com la societat, l'educació o la indústria. Fins i tot

hi ha qui redueix els sectors culturals i tota cultura a les diferents indústries

culturals, proveïdores d'oci i experiències enriquidores, considerades un sub-

sector de la indústria de consum. Podem constatar llavors que fem servir el

terme de manera diferent, amb un significat diferent en cada un dels diferents

contextos.

Mentre uns s'alegren perquè el hip-hop i els grafits hagin estat reconeguts com

a cultura urbana dins de les polítiques culturals i puguin sol licitar subvenci-

ons públiques, d'altres s'escandalitzen perquè de sobte la "cultura científica" o

la "cultura tecnològica" aparegui en els plans estratègics de cultura de ciutats

i estats de tot el món. Hi ha departaments de cultura en ajuntaments, dipu-

tacions i tot tipus d'administracions públiques, ja que hi ha no pocs estats

on existeixen ministeris de cultura o un altre tipus d'organismes destinats a

l'administració de polítiques públiques de cultura. Però també hi ha departa-

ments de cultura en organitzacions privades, com empreses o fundacions, que

inverteixen en art o en activitats culturals, que segurament no tinguin a veure

amb la gestió del que s'anomena la "cultura de l'empresa" que es promociona

des dels seus departaments de recursos humans. La confusió respecte al que

és i el que no és la cultura està servida, i avui en dia parlem tant de la cultura

dels animals com de les diferents modes que es van succeint en relació amb

les cultures juvenils.

Així doncs, davant d'aquesta polisèmia constitutiva de la paraula cultura plan-

tegem una aproximació multidisciplinària al final per analitzar-ne des de dife-

rents perspectives els significats i els diferents contextos clau pels quals circula.
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Per això creiem necessari començar per analitzar la distinció entre natura i cul-

tura amb l'objectiu de comprendre les bases biològiques de la constitució de

la cultura humana, mentre establim una comparació amb la resta d'animals,

destacant-ne tant les similituds com les diferències. Continuem amb l'anàlisi

de la cultura des de la perspectiva antropològica, contribuint decisivament a

la seva definició, i també comparant les diferents cultures i reflexionant so-

bre els fonaments de la nostra pròpia cultura. D'aquí passem a la reflexió fi-

losòfica sobre la cultura, partint dels pensadors clàssics per endinsar-nos en

la postmodernitat i les filosofies modernes de la cultura presents en alguns

pensadors destacats del nostre temps. En aquest recorregut no podem deixar

de prendre en especial consideració les anàlisis de l'Escola de Frankfurt sobre

la relació entre cultura i societat, i també la resta d'autors presents en aquest

apartat. De les teoritzacions pròpies de les bases fundacionals de la sociologia

de la cultura passem als anomenats estudis culturals, amb la seva reivindicació

de la cultura popular com a tema d'anàlisi destacat, amb la seva aproximació

interdisciplinària a l'estudi de la cultura i la seva voluntat d'incidència en la

societat. En aquest sentit també tractem en el mòdul següent la política de la

cultura, la incorporació de la cultura com a àmbit que s'ha d'administrar des de

les polítiques públiques. I això ens porta inevitablement a tractar al seu torn la

relació entre cultura i economia, la reducció de la cultura a activitat industrial

subjecta a una anàlisi econòmica, no exempta de variables polítiques i socials.

Finalment, per tancar el cercle iniciat amb l'anàlisi de la relació entre cultura

i naturalesa tractem en l'últim mòdul la relació entre cultura i tecnologia, és a

dir, les diferents formes en què s'ha anat pensant aquesta relació al llarg de la

història, i que avui en l'actualitat de la nostra societat xarxa fa pensar tant.



CC-BY-NC-ND • PID_00192799 5 Teoria de la cultura

Objectius

1. Obtenir les bases per a una reflexió i comprensió sòlida de la idea de cultura

en tota la seva complexitat.

2. Comprendre les diferents teories sobre la cultura des de les diferents pers-

pectives estudiades.

3. Establir connexions entre aquestes diferents teories de la cultura, les seves

similituds i diferències, zones de confluència o de conflicte.

4. Conèixer i iniciar-se en l'estudi dels autors, corrents i perspectives clau en

l'anàlisi de la cultura.

5. Vincular aquestes diferents aproximacions a l'estudi de la cultura a l'anàlisi

dels temps passats i presents que configuren la nostra actualitat.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Natura i cultura
Mireia Morera Peiró

1. Natura: conceptes principals i com s’interrelacionen

2. Cultura: conceptes principals i com s’interrelacionen

3. Cultura en animals no humans

4. Com hem arribat fins aquí: evolució de l’ésser humà

5. Natura i cultura en les principals fases vitals de l’individu

6. Epigenètica: la quadratura del cercle

Mòdul didàctic 2
Cultura, cultures i antropologia
Begonya Enguix

1. Cultura i cultures: definicions i aproximacions

2. Cultura i cultures: inclusions i exclusions

3. Cultura, societat, relativisme i altres interrogants

4. Però, què és la cultura?

Mòdul didàctic 3
Filosofia i cultura
Joan Ramon Vila Abenza

1. Pensar la cultura

2. La imatge de la cultura en la filosofia clàssica

3. La imatge de la cultura en la modernitat

4. La imatge de la cultura contemporània

Mòdul didàctic 4
Sociologia de la cultura
Natàlia Cantó-Milà

1. La cultura com a objecte d’estudi de la sociologia

2. Georg Simmel: la cultura com a procés

3. De la cultura i l’economia. Reflexió sobre cultura a l’Escola de Frankfurt

4. Norbert Elias: la cultura i la història. El procés de la civilització

5. Pierre Bourdieu

6. Breu reflexió sobre el “gir” cultural

Mòdul didàctic 5
Estudis culturals
Jaron Rowan

1. Precedents dels estudis culturals: Williams, Thompson i Hoggart

2. Escola de Birmingham

3. Crítiques principals als estudis culturals

4. Els estudis culturals en les dècades dels vuitanta i els noranta
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5. Estudis culturals contemporanis

Mòdul didàctic 6
Política cultural
Rubén Martínez Moreno

1. Què és la política cultural?

2. Diferents models

3. Debats sobre la política cultural

4. La cultura com a recurs

Mòdul didàctic 7
Economia i cultura
Jaron Rowan

1. De la indústria cultural a les indústries culturals

2. La posada en valor del patrimoni i el fenomen dels festivals com a fór-

mules per a atreure el turisme cultural

3. Les indústries creatives i l’emprenedoria

4. Precarietat i crítiques principals

5. Perifèries globals i noves economies de la cultura

Mòdul didàctic 8
Cultura i tecnologia
Pau Alsina González

1. Cultura i tecnologia: aliades o enemigues?

2. Tecnofòbies i tecnofatalismes en la cultura

3. Tecnofílies i altres determinismes

4. Tecnorealisme i construcció social de la tecnologia

5. Cap a una tercera cultura?
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