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Introducció

En quin context econòmic i sociocultural agafa empenta la figura de

l’emprenedor? Quines implicacions té la promoció actual des de les polítiques

públiques i el camp de l’empresa de les pràctiques d’emprenedoria? Represen-

ta aquest model d’organització del treball nous camps de possibilitat i desen-

volupament o, per contra, anuncia una precarització i desmantellament de

drets laborals aconseguits en generacions passades? Com imaginar models de

sostenibilitat i nous drets laborals que s’ajustin a la flexibilització del treball

actual, a les economies socials i a les formes de cooperació que han permès

les noves tecnologies?

A partir d’aquestes preguntes, aquest material, «Cultures de la innovació i

l’emprenedoria», busca plantejar una aproximació crítica a la difusió de la fi-

gura de l’emprenedor i als models econòmics i culturals que la sustenten. A

través d’un estudi de la transformació postfordista del treball i l’expansió de

noves formes d’emprenedoria modelades sobre la base de la transformació del

treball en les professions creatives, es pretén abordar el repte de considerar

formes més sostenibles de l’emprenedoria lligades a condicions laborals dig-

nes, a la remuneració justa del treball creatiu, i a altres models econòmics que

posin al centre la naturalesa comuna i cooperativa que comporten els proces-

sos d’innovació.

El mòdul�1, «Introducció: cultures de l’emprenedoria», té per objectiu aportar

un panorama general entorn de les perspectives principals que han fet una

anàlisi crítica de l’emprenedoria. Des del camp dels estudis crítics de la gestió

empresarial s’analitzen les transformacions postfordistes a l’organització del

treball fent un repàs a la incorporació del model toyotista en les economies

occidentals els anys 1970, fins a arribar a la cultura de la gestió empresarial

de la dècada de 1980 i 1990. La perspectiva del capitalisme cognitiu permet

retre compte de l’entrada del coneixement i la creativitat com a nous recursos

econòmics, i de les paradoxes i contradiccions que comporten aquestes no-

ves formes de generació de riquesa en termes de com se sostenen, preserven i

distribueixen aquests recursos de domini comú. Els estudis culturals visibilit-

zen la centralitat de l’emprenedor cultural com a paradigma del nou subjecte

econòmic i donen compte de les condicions de precarització del treball crea-

tiu. Aquest mòdul tanca aportant algunes reflexions i experiències sobre nous

drets laborals i noves economies socials que actualment experimenten amb

formes més justes i democràtiques d’organització del treball creatiu.

Aquest material pretén aportar eines tant conceptuals com pràctiques

que permetin estructurar una anàlisi crítica sobre l’actual promoció de

l’emprenedoria. Per fer-ho parteix de la base que cal una anàlisi que vagi

més enllà de la figura individualitzada del subjecte emprenedor i d’abordatges
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funcionalistes abocats a l’avaluació del talent. És per aquesta raó que el mò-

dul� 2, «Ciutats creatives? Dels murs de l’empresa a la ciutat emprenedo-

ra», suggereix un desplaçament en dos sentits. En primer lloc, surt de les li-

mitacions d’abordatges abocats al subjecte emprenedor, i en canvi, aborda

l’emprenedoria situant com a marc d’anàlisi l’actual model de ciutat creati-

va. Això és el que dóna motiu al segon desplaçament: a través d’aquest cas

d’estudi retrem compte de com les formes de producció lligades a l’economia

del coneixement i la informació s’han desplaçat més enllà dels límits clàssics

de l’empresa.

Des d’una perspectiva crítica analitzarem com les ciutats creatives fan valer

nous recursos que són fruit de la cooperació i de domini comú, com són les

pràctiques culturals, la vitalitat dels espais públics, la singularitat del paisatge

urbà, les relacions socials i els processos distribuïts d’intercanvi de sabers i

informació que tenen lloc a la realitat urbana quotidiana. Visibilitzar totes

aquestes tasques de producció semiòtica, de continguts, sabers i innovacions

que es produeixen al territori ampli de la societat i de la vida quotidiana de la

ciutat, permetrà obrir un debat sobre com es gestiona i es distribueix aquesta

riquesa, que és produïda en el marc de les noves economies.

Al mòdul�3, «Precarietat i emprenedoria», introduirem una posada en qüestió

de les promeses i valors que han estat reivindicats en el marc de l’emprenedoria

i el treball creatiu. Des d’aquests discursos s’ha promogut una activitat en la

qual s’han d’assumir riscos i graus de mobilitat elevats per part dels treballa-

dors. Sota l’argument ambigu d’una activitat feta «per plaer», aquestes tasques

deixen de ser concebudes i reivindicades en els marcs comuns del treball assa-

lariat i l’autoprecarització s’invisibilitza sota l’argument de la passió i motiva-

ció personal. En aquest mòdul identificarem les formes de precarització que

comporta aquesta nova organització del treball basada en la flexibilitat laboral

i els efectes que genera aquesta mobilitat i transició permanent en termes de

desarrelament i d’un treball altament individualitzat.

A partir de les anàlisis entorn de la precarietat abordades al mòdul anterior,

el mòdul�4, «Recuperar el treball», pretén aportar algunes eines tant analíti-

ques com pràctiques que posin al centre una reflexió sobre condicions labo-

rals dignes i retribucions justes en el marc del treball emprenedor. Aquests em-

prenedors creatius són interpel·lats com a independents; ja no són treballadors

d’empresa, sinó autònoms o subcontractats que subministren serveis sota el for-

mat de treball ocasional. Com veurem en aquest mòdul, recuperar el treball

en relació amb l’emprenedoria implica imaginar nous drets laborals i socials

que permetin condicions de treball dignes. I implica també experimentar amb

altres formes d’organització de la producció econòmica, que posin al centre la

cooperació i la sostenibilitat de la producció creativa.
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