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1. Problematització dels conceptes: la cultura popular
(popular culture), la cultura de masses (mass
culture) i la cultura pop (pop culture)

Avui dia es parla contínuament del terme cultura associat a una sèrie de com-

plements predicatius que el modifiquen. Així, és usual llegir, per esmentar-ne

alguns exemples escollits de manera aleatòria, expressions com «la cultura del

consum», «la cultura del futbol», «la cultura del vestit», «la cultura de la vi-

olència» o, com en el cas de què ens ocupem en aquesta unitat, «la cultura

popular», en relació amb el que els historiadors de l'art han anomenat, per

convenció, art i cultura pop (pop art i pop culture).

Però què significa exactament aquesta catalogació de cultura popular? Parafra-

sejant el cèlebre prolegomen d'Agustí d'Hipona sobre la naturalesa del temps

al segle IV –«sé identificar-ho, però no sé com explicar-ho»–, podríem argu-

mentar una cosa similar en funció del concepte general de cultura i, en un

sentit més restringit, del de cultura popular. En aquest sentit, els historiadors

Justo Serna i Anaclet Pons parlen en el seu llibre La historia cultural. Autores,

obras, lugares (2005) del treball dels antropòlegs nord-americans Alfred Kroe-

ber i Clyde Kluckhohn, que el 1952 van dur a terme una exhaustiva tasca de

compilació i revisió crítica del terme cultura. La seva interpretació es va fer des

de disciplines molt diferents, per tal de dilucidar, precisament, quin significat

global tenia (i té) aquesta entelèquia.

Sens dubte, un objecte que rep tants tractaments i tan diferents ha de posseir

per força una sèrie d'elements que en configurin l'aparença respecte a l'exterior.

Dit d'una altra manera, en la definició de cultura operen multitud de factors

externs (espacials, geogràfics, econòmics, cronològics, etcètera), fet que inelu-

diblement condicionarà tant la seva percepció com la seva interpretació; això

mateix val per als objectes que s'analitzaran en aquest mòdul. Que s'hagi triat

l'apreciació de Serna i Pons sobre el treball dels antropòlegs Kroeber i Kluck-

hohn el 1952 no és trivial: precisament, a principis de la dècada dels anys cin-

quanta –tal com s'argumentarà en els subapartats següents– s'estaven acabant

de gestar les condicions que permetrien la proliferació dels discursos visuals

de la cultura pop.

Així doncs, podem afirmar l'extrema dificultat que comporta qualsevol apro-

ximació panoràmica al concepte de cultura, donada la seva complexitat es-

tructural i l'abundància de patrons de representació. És per aquest motiu que

intentarem reduir-lo a configuracions més simples que ens permetin operar

més folgadament dins el camp específic de les manifestacions visuals, amb la
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finalitat de comprendre-les des de la perspectiva dels estudis culturals, i apro-

fundir en les raons de la seva aparició i en com s'ha articulat el fenomen del

pop al món contemporani.

En aquest recorregut, per tant, tractarem de dilucidar de manera concisa el

concepte de cultura�popular i la seva relació específica amb les produccions

visuals. Cal insistir en la brevetat d'aquesta fonamentació inicial, ja que l'estudi

sobre les diferents adjectivacions de la cultura –popular, de masses, visual, et-

cètera– és font d'un dels debats més rellevants des del punt de vista historio-

gràfic.

Per tal de seguir el camí lògic d'un raonament deductiu caldria plantejar al-

gunes qüestions. Sense ànim de ser exhaustius, l'observador es pot preguntar

quan apareix això que anomenem cultura popular en oposició a una cultura

d'elit (Eco, 1968); si els seus mecanismes –per dir-ho d'alguna manera– genè-

tics i de distribució o transferència funcionen igual o existeixen canals dife-

rents (Ginzburg, 1981); si només podem parlar en sentit estricte d'una verita-

ble cultura del poble a partir de la revolució de la impremta de tipus mòbils

al segle XV, o si abans hi havia una altra cosa que no era exactament el que

entenem per cultura popular, sinó que existia el folklore (Burke, 1990), i, fi-

nalment, si es pot confirmar algun tret evolutiu en aquesta cultura –que és del

poble– que continua vigent en l'actualitat contemporània (Bakhtín, 1974).

En segon lloc, tenint en compte aquesta equació de dimensions que hem

enunciat, caldrà observar quin serà el comú denominador (o denominadors)

entre la cultura popular i la cultura�de�masses. Aquest últim concepte no es

pot comprendre sense el sorgiment i la proliferació dels mitjans de comuni-

cació de massa en l'últim terç del segle XIX (Ramírez, 1976), un potent agent

mutagen que també estarà involucrat en les transformacions que es produiran

en la pràctica artística coetània i que cristal·litzaran, posteriorment, en el que

es batejarà com les avantguardes històriques a principis del segle XX. No en va,

per exemple, un dels defectes que utilitzarà la crítica artística per referir-se als

impressionistes serà el de l'aspecte�popular dels seus tipus en les seves com-

posicions, com en l'Olympia de Manet (1863), ja que els seus contemporanis la

descodificaran com una prostituta, en lloc d'entendre-la com una cortesana,

tal com va fer el 1538 Ticià amb la Venus d'Urbino (Fer, 1998).

Finalment, cal recordar que el concepte de cultura pop (la traducció literal de

l'anglès pop culture) es defineix com un tipus de manifestació específica entron-

cada en els trets de la cultura popular del seu temps (i afavorida per aquests) –

és a dir, aproximadament des de la dècada dels anys cinquanta–, però que, de

manera simultània, va desenvolupar una innombrable recursivitat a causa de

la seva recombinació amb dos components suplementaris: en primer lloc, amb

el tipus de producció cultural, diguem-ne elitista, que tradicionalment s'ha

denominat art i que derivarà en el que s'ha categoritzat com a art pop (pop art);

en segon lloc, amb la industrialització dels productes derivats de mitjans de

comunicació massius, al principi diaris i fulletons i, posteriorment, espectacles
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de teatre i cinematografia, radiodifusió, televisió o còmics (Eco, 1968; Barea,

1994; Ramírez, 1976; Lipovetsky, 2009). Així mateix, tot i que s'indicaran els

matisos al llarg de tot el text, la cultura pop és un fenomen�occidental (i oc-

cidentalitzant) que estendrà el seu influx des de mitjan segle XX fins als nos-

tres dies; per aquest motiu, en parlar de cultura pop ens referim, per extensió,

a la cultura�pop�occidental.

Per continuar aquesta anàlisi morfològica, cal esquematitzar les tres dimensi-

ons o eixos delimitadors resultants de les diferents recepcions, adaptacions,

transferències o hibridacions d'aquest fenomen:

1) El paràmetre�econòmic: diferencia un estatus social d'un altre; en aquest

sentit, veurem la importància vital de l'assentament de la categoria de la clas-

se mitjana després de la Segona Guerra Mundial per a l'expansió de la cultu-

ra pop. Així mateix, l'ordenació econòmica de la societat de consum, amb el

suport del capitalisme, serà absolutament necessària per a la proliferació de

la cultura pop. L'opulència, el benestar i el consum, doncs, seran condicions

inevitables per a l'estructura conceptual del pop.

2) El paràmetre�geogràfic: sens dubte, la cultura pop és un objecte de con-

sistència purament anglosaxona que desbordarà el marc espacial de la Gran

Bretanya i dels Estats Units i que s'estendrà per mitjà dels canals de distribució

dels espectacles, sobretot de la indústria musical (per exemple, el fenomen dels

fans sorgirà en aquesta mateixa època en tota la seva esplendor amb el debut

d'Elvis Presley el 1956), però també de la cinematografia de Hollywood. No

obstant això, a causa de l'evolució tecnològica a les xarxes de ràdio i teledifusió

globals, s'estendrà amb rapidesa el fenomen de la colonització�cultural per

mitjà dels processos d'apropiació, assimilació, aculturació i mimetització,

que transformaran la sintaxi visual del referent inicial anglòfon.

3) El paràmetre�urbà: la cultura i l'art pop s'hauran de comprendre com a

fenòmens o produccions culturals de caràcter generalment urbà, associats a la

modernitat de les grans ciutats i també, de manera preferent, a la joventut dels

seus practicants o, almenys, a la seva actitud juvenil i desenfadada. Això últim

implica un fort sentiment de comunitat a partir de l'estètica, que desborda

els marges purament convencionals de l'art, com en el cas del conglomerat

artístic The Factory, el cap visible del qual va ser Andy Warhol.

Un cop explicat tot això, estem en condicions d'avançar que, en termes gene-

rals que després es matisaran, l'art pop reuneix les característiques següents:

• un ús�intensiu�de�referències procedents principalment dels mitjans de

comunicació que arriben a extensos segments de la població (per exemple,

còmic, cinema i televisió);

• una aparença�de�superficialitat en les formes que permeten una ràpida

absorció de les reproduccions, afavorida per la seva capacitat innata de
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reproductibilitat� tècnica, fet que s'expressa en mitjans plàstics com la

fotografia, la litografia, els gravats, la cartelleria, etcètera;

• una capacitat�de�retenció o, en altres termes, de fagocitació (cosa que

compartirà amb el sistema capitalista i la publicitat) d'elements textuals

o visuals aliens, com ara la contracultura (per exemple, l'estètica punk) o

aquells procedents de l'alta cultura (el barroquisme de la new wave musical,

per exemple), fet que també es pot assimilar al mètode apropiacionista;

• finalment, el pop s'aprofitarà dels canals�de�distribució�de�la�indústria

d'altres productes manufacturats, de manera que –com en el cas d'algunes

obres de Warhol (Brillo Box, 1964)– dificultarà el dilema material com a

objecte d'art o com a simple mercaderia, amb la qual cosa es diluiran les

nocions del marxisme tradicional, com el valor�d'ús o el valor�de�canvi i

s'enfortirà, per contra, la idea del valor�simbòlic (Baudrillard, 2003); ten-

dències que es poden detectar a dia d'avui en el fetitxisme de les marques

populars, com Nike o Apple (Klein, 2007). En termes molt generals, en

el cas de determinats objectes o mercaderies, el seu valor�d'ús equivaldrà

precisament a la seva aptitud; així mateix, després de fer-los servir, quan

perden la seva capacitat, el seu valor es devalua (per exemple, un cotxe

vell o avariat); per contra, el valor�de�canvi està definit per la seva dimen-

sió material i per la força de treball necessària per a fabricar-lo. Tots els

productes posseeixen aquestes dues formes de valor, però en els objectes

artístics o de luxe, a més, es genera el valor�simbòlic.

Per finalitzar aquest bloc, cal fixar-nos en la paraula popular, que fa referència

a tot allò que pertany al poble, és a dir, a un conjunt heterogeni de classes

socials per sota de les elits i tradicionalment connectat a tot allò de menys

categoria�o�qualitat. Així, la cultura popular es nodria de fragments de l'alta

cultura que es dissociaven de les seves produccions i les reprojectaven en un

objecte per a consum propi, la substància final del qual diferiria considerable-

ment de les parts que l'haurien compost. Una matriu significativa d'aquest fe-

nomen de producció cultural seria l'aparició de la forma musical del jazz. Con-

vertit avui en un signe de distinció i de bagatge intel·lectual –atès que no és

un tipus de música absorbit per les cadenes de radiofórmula–, originàriament

el jazz va sorgir derivat del sincretisme de gramàtiques musicals radicalment

diferents: en l'últim terç del segle XIX es van agrupar a l'àrea de Nova Orleans

immigrants de procedència alemanya, irlandesa, espanyola i francesa al cos-

tat dels esclaus oriünds dels actuals Congo, Guinea, Nigèria o Angola, i dels

esclaus nascuts a les Antilles (Carib), tots ells amb les seves pròpies herències

musicals instal·lades en ritus religiosos o en danses tradicionals.

1.1. Eines d'anàlisi del pop: els estudis culturals

En paral·lel a la gènesi del nou tipus de cultura popular en relació amb els mit-

jans de comunicació de massa –sobretot, el cinema, es va produir una revisió

dels pressupostos del marxisme, precisament per examinar els mecanismes de
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funcionament de la cultura com a superestructura. A partir de la dècada de

1920, les més influents van ser les investigacions de Theodor Adorno i Max

Horkheimer (els caps visibles, juntament amb Herbert Marcuse, del que es ba-

tejaria com a Escola de Frankfurt), cristal·litzades en el seu assaig Dialèctica de

la Il·lustració (Dialektik der Aufklärung, 1944). Tot i que les seves tesis estaven

dirigides a criticar les bases de la raó instrumental –és a dir, l'ús de la raó com a

instrument per dominar els altres, com en el cas del règim nazi– va estar pro-

fundament implicat en les anàlisis sociològiques i, també, culturals. Gràcies a

una síntesi de les lectures de G. W. F. Hegel, Karl Marx o Sigmund Freud, va

analitzar les dinàmiques econòmiques de la incipient cultura de masses –cine-

ma, televisió– i va encunyar el terme indústria�cultural, indispensable avui i

utilitzat per innombrables autors i teòrics, sobretot des de la fundació el 1964

(fins al 2002) del Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham

(CCCS, en endavant) o l'Escola de Birmingham.

Les investigacions del CCCS van ser, per tant, revisions marxistes enfocades

en el sorgiment de la cultura pop que s'estava desenvolupant als anys seixan-

ta. Els noms directament associats al CCCS són els britànics Richard Hoggart,

Raymond Williams, Edward Thompson i Stuart Hall, tots historiadors, sociò-

legs i professors units pel seu interès a modernitzar les doctrines de Marx i la

seva oposició a l'esquerra antiga; a més, arribarien a fundar el 1960 la revista

de teoria crítica New Left Review (d'ara endavant, NLR), el primer editor de la

qual va ser Hall. Paral·lelament, a l'altra banda de l'Atlàntic s'estaven gestant

altres canvis significatius en la mateixa direcció que les anàlisis marxistes, com

els de Herbert Marcuse, C. Wright Mills o, posteriorment, Noam Chomsky,

Marshall Berman o Perry Anderson.

Tornant a Anglaterra, sabem per les pàgines de l'NLR o del CCCS a Birmingham

que estaven compromesos amb un model de pràctica política que permetés

transformar les estructures de dominació de les societats capitalistes. Mitjan-

çant les seves anàlisis es proposaven examinar les pràctiques culturals en fun-

ció de les relacions de submissió que aquestes mantenien amb determinats po-

ders, amb l'objectiu últim de comprendre la cultura com a xarxa connectada al

context social i polític en què emergeix, i no com un mer reflex de l'economia

i dels mitjans de producció, tal com formulava el marxisme clàssic1. El més

rellevant de tot això és que aquesta «nova esquerra», amb orígens a la classe

baixa –en última instància, popular–, s'estava armant intel·lectualment amb

la meta fixada a subvertir el sistema, motiu pel qual era essencial comprendre

amb exactitud els mecanismes i les nocions de l'observador i l'observat, situant

(1)Per això seran vitals les adaptaci-
ons dels conceptes d'hegemonia i
subalternitat, manllevats del teòric
italià Antonio Gramsci, i el de sa-
ber-poder, del filòsof francès Mic-
hel Foucault.

Bibliografia recomanada

A.�Martín (2006). La escuela
de Birmingham: el Centre for
Contemporary Cultural Studies
y el origen de los estudios cultu-
rales. Madrid: Universitat Rei
Joan Carles.
C.�Reynoso (2000). Apogeo y
decadencia de los estudios cul-
turales: una visión antropológi-
ca. Barcelona: Gedisa.
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en el focus de la reflexió objectes de coneixement que abans eren marginals,

com en el treball del 1963 escrit per Edward Thompson sobre la formació de

la classe obrera a Anglaterra.

1.2. Discussió

Tenint en compte els diferents paràmetres enunciats fins aquí i prenent com a

base el fragment següent de Serna i Pons, intenteu proposar una definició de

cultura popular que, al vostre parer, es pugui adaptar a alguna de les perspecti-

ves que s'han esmentat. Escolliu-ne una; per exemple, què podria ser la cultura

popular des del punt de vista històric, en contraposició a l'antropològic.

«La principal particularidad [de Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions], aque-
llo por lo que sus autores alcanzaron fama, es sin duda el hecho de que su estudio con-
tuviese más de ciento cincuenta definiciones de este término, aunque ese esfuerzo reco-
pilatorio les llevara a incluir como sinónimo el vocablo civilización. Si a comienzos de
los años cincuenta se podía contabilizar ese elevado número de acepciones de un mis-
mo término, en un momento en que ese campo de estudio no se había trabajado con la
profusión y el denuedo con los que se cultivaría en las décadas posteriores, hoy la con-
clusión habría de ser bien distinta. Gracias al ímprobo trabajo de historiadores, sociólo-
gos, antropólogos, psicólogos, semióticos, filósofos y otros humanistas, la cantidad de
definiciones que actualmente podrían sumarse superaría de manera alarmante aquella
primera compilación.»

Bibliografia recomanada

J.�Serna;�A.�Pons (2005).
«Los preparativos del viaje».
A: La historia cultural. Autores,
obras, lugares (pàg. 10-11).
Madrid: Akal.
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2. Condicions d'emergència per a la cultura de masses

Com hem avançat breument al final del subapartat 1.1, la cultura popular es

concebia com una entitat oposada o confrontada a l'alta cultura. Dit d'una

altra manera, la cultura popular s'entenia en valors negatius pel que fa a l'alta

cultura. Per tant, en el millor dels casos es comprenien els models populars

com a paròdies dels patrons clàssics; en el pitjor, el fet d'atendre els models

proposats per la cultura popular en qualsevol dels seus formats implicava un

enllaç directe a valors immorals o perniciosos: un exemple meridià d'això seria

el relat La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554),

que, malgrat el seu caràcter apologètic, incloïa nombroses instruccions per

desviar-se del bon camí marcat per la tradició catòlica.

William Hogarth (1735). A rake's progress, plate 3, «The tavern scene» (El progrés d'un llibertí,
gravat 3, «Escena de taverna»).

Font: Museu de Nova Zelanda, https://collections.tepapa.govt.nz/object/41745

Aquesta aversió per la cultura popular va persistir en l'organització visual dels

gèneres�acadèmics, encapçalats per la pintura�d'història, d'un rigorós clas-

sicisme i considerada una font dels més alts valors morals d'aplicació univer-

sal. L'Acadèmia francesa va ser una institució de voluntat imperial establer-

ta el 1635, principalment amb l'objectiu de controlar la producció de cul-

tura. L'arquitecte i historiador oficial del rei Lluís XIV, el 1667, secretari de

l'Acadèmia de Ciències i Historiografia del Rei, hi va pronunciar les «Confé-

rences de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture», en què establia una

jerarquia de gèneres pictòrics. Als últims graons hi havia les escenes�quotidi-

anes (o de�gènere), les pintures�d'animals i els bodegons (o natures�mortes);

https://collections.tepapa.govt.nz/object/41745
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formats pictòrics que es consideraven acadèmicament mancats d'imaginació i

de gust popular. Com veurem en els subapartats, gran part de la inspiració en

la producció del pop del segle XX procedirà d'aquestes categories, amb la meta

posada, precisament, en la subversió del seu significat.

A més, la resistència de les elits a proveir de cultura les classes més baixes, com a

suport bàsic per a l'intel·lecte, és una constant al llarg del temps. Es considerava

que n'hi havia prou amb una instrucció bàsica perquè aquestes classes baixes

fossin més dòcils. Tant és així, que la categoria de «massa» s'aplicarà des de

la distància de les classes altes a la majoria que s'oposa a la minoria elitista.

En aquesta línia escrivia el pensador Ortega y Gasset (2010, pàg. 14) el 1930,

sense amagar la seva hostilitat cap al que considerava una amenaça voraç de

l'individu:

«la Masa es “el hombre medio”. De este modo se convierte lo que era meramente canti-
dad –la muchedumbre– en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es lo
mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que
repite en sí un tipo genérico».

La massa i, per tant, la seva cultura es definien per la vulgaritat; vegem a con-

tinuació què va passar gairebé vint anys després d'aquest al·legat i com serà

possible la rebel·lió cultural de les masses.

2.1. Context històric: creixement econòmic i societat del

benestar

Una mica menys d'un any després de la fi de la Segona Guerra Mundial, el

5 de març de 1946, al Westminster College de Fulton (Missouri), Sir Winston

Churchill va pronunciar aquestes cèlebres paraules: «Des de Stettin, al Bàltic,

fins a Trieste, a l'Adriàtic, un teló d'acer ha baixat sobre el continent». En efec-

te, el final de la guerra havia comportat un nou ordre mundial de calma tensa

–la Guerra Freda–, amb dos contendents que tractaven de marcar la seva hege-

monia al món, definits de manera nítida i enfrontats en una polarització que

els feia anul·lar-se mútuament: d'una banda, el bloc socialista, constituït per

la desapareguda Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (1917-1991) i la

seva àrea d'influència en el Pacte de Varsòvia; de l'altra, el bàndol occidental,

principalment format pels Estats Units, les potències democràtiques europees

com la Gran Bretanya o França o, fins i tot, els estats dictatorials ferventment

anticomunistes, com ara l'Espanya franquista.

S'oposaven, doncs, dos models radicalment contraris fonamentats en

l'economia, però també en l'ideologia i en la posada en pràctica de la societat.

Així, uns i altres esgrimien els seus (suposats) valors superiors: el capitalisme,

el proteccionisme de l'individu, la propietat privada i la llibertat; el socialisme,

la col·lectivitat, la comunitat i la igualtat de la societat sense classes. És vital

captar aquesta polarització en termes mercantils, ja que els elements clau per

comprendre l'evolució de la cultura pop seran:
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• La necessària cooperació�de�la�classe�mitjana�occidental en la difusió del

sistema capitalista, atès que serà la classe social més estesa tant a Europa

(França, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, Espanya) com als Estats Units.

És a dir, per evitar l'adhesió de la classe mitjana a la cultura revolucionària

de l'URSS, s'hi dirigiran els missatges simbòlics de la societat del benestar:

la llibertat que atorga l'opulència i el consum.

• L'occidentalització�de�l'Àsia (principalment del Japó i de Corea del Sud,

però també de la franja del Pròxim Orient) i d'altres països de l'àrea de la

Commonwealth britànica.

Després de la fi de la Segona Guerra Mundial i gràcies a les ajudes financeres

proveïdes pel Pla Marshall com a mesura de xoc per reconstruir i reactivar

la devastada Europa, des del 1945 fins al 1973, aproximadament, s'estendrà

el període que el demògraf Jean Fourasté va anomenar el 1979 «les� trente

glorieuses»: els gloriosos trenta anys de creixement econòmic progressiu, en

una mena de línia recta sense fi d'enriquiment. En termes generals, gràcies a

aquest desenvolupament inèdit, una enorme franja de classe mitjana –explo-

sió demogràfica dels anys cinquanta– que aglutinava la classe mitjana-baixa

i la mitjana-alta va condicionar l'emergència d'un fort sentiment de pertinen-

ça d'estatus i de progressia social que, de manera indirecta, esmorteïa els con-

flictes de classe. I així, aquesta classe mitjana es va convertir, al seu torn, en

motor i receptor�del�consum, fet que va beneficiar en última instància el

progrés dels conglomerats industrials de l'automoció i de l'espectacle: aques-

ta és l'època daurada de les gegantines línies de producció de les marques as-

sentades a Detroit, prop del llac Michigan –Ford, General Motors, Chrysler– i

dels grans estudis cinematogràfics de Hollywood –Metro-Goldwyn-Meyer, Pa-

ramount, Universal, 20th Century-Fox–, que des de la costa oest fabricaven

els somnis que distribuïen (gairebé) globalment.

2.2. Modernitat dialèctica contra postmodernitat

No podem acabar aquest segon subapartat sense esmentar, encara que sigui

de manera esquemàtica, un dels grans problemes que afecten –fins i tot avui–

els debats historiogràfics entre especialistes, així com pràcticament qualsevol

tipus de producció cultural –art, cinema, còmic, televisió, per dir-ne alguns–

del període posterior a la postguerra mundial fins als nostres dies. Ens referim

a l'oposició entre modernitat i postmodernitat.

A grans trets, podríem dir que la modernitat –convencionalment instal·lada

després de la Revolució Francesa– és un patró de comportaments polítics, so-

cials, econòmics, culturals i ideològics que van marcar un curtcircuit abrup-

te en els models tradicionals (per exemple, la polvorització de la teocràcia o

l'emancipació de la dona) i que es van plasmar en els ideals de llibertat, igual-

tat i fraternitat; en sentit estricte, en relació amb les pràctiques culturals, seria

modern tot el que va tenir lloc fins al 1945: d'aquesta manera, podríem par-
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lar d'una arquitectura�moderna (Le Corbusier), d'un cinema�modern (Orson

Welles) i, sobretot, d'un art�modern (Picasso), encara que els exemples són

innombrables.

Idealment, la postmodernitat hauria d'haver estat la superació d'aquests ideals

utòpics de la Revolució Francesa per altres de més perfectes. Després de la Se-

gona Guerra Mundial, les crítiques a la modernitat van provenir de les reflexi-

ons d'Adorno i Horkheimer (vegeu el subapartat 1.1), ja que el llarg període de

la raó va permetre, però, l'existència de les atrocitats dels camps d'extermini

nazis o els gulags soviètics. Per tant, la postmodernitat (i tot allò que era post-

modern) havia de tenir lloc en una altra esfera.

Tot i que algunes aproximacions teòriques ja havien fet servir aquest terme

per definir diferents comportaments econòmics després de la caiguda borsària

del 1929, com també havien fet alguns literaris (per exemple, els «postmoder-

nistes» que van seguir els modernistes epígons de Rubén Darío), no va ser fins

al 1972 que el crític Charles Jencks va certificar que l'arquitectura moderna

havia mort a Saint Louis (Missouri) a les 3:32 del 15 de juliol amb la demolició

dels habitatges socials de l'«infame projecte Pruitt-Igoe», construït per Minoru

Yamasaki (1981, pàg. 9). Yamasaki (1913-1986) va ser un arquitecte nord-ame-

ricà vinculat al moviment modern de línies pures i nítids volums ortogonals

de l'estil de Le Corbusier o Mies van der Rohe. Va ser qui va dissenyar el trista-

ment desaparegut World Trade Center (1974-2001). Alguns autors (Huyssen,

2010) han volgut veure un destí fatal en la destrucció de tots dos complexos: la

primera demolició simbolitza l'era�de�la�postmodernitat i la segona, l'època

actual en què vivim, la de les societats de la vigilància i el terrorisme�trans-

nacional.

Des que Jencks va començar a fer servir aquest terme, el seu ús s'ha popula-

ritzat i s'ha difós per altres autors, entre els quals cal esmentar Jean-François

Lyotard, Jean Baudrillard o Fredric Jameson. A partir dels anys setanta es va

produir un procés de desregulació dels mercats borsaris per mitjà de les ba-

ses del capitalisme transnacional, amb la qual cosa va començar un fenomen

d'homogeneïtzació en l'estètica global que tindria com a referència el món oc-

cidental, però amb diverses adaptacions o solucions híbrides (vegeu els apar-

tats 4 i 5), vitals per comprendre la cultura pop en el món de l'actualitat. Fi-

nalment, i d'una manera hipotètica, la postmodernitat seria aquell període de

temps caracteritzat per l'eclecticisme, la cultura de masses, el relativisme, la

mercantilització, la globalització i el creixent auge dels autoritarismes en de-

triment de les democràcies.

En resum, per tal de sistematitzar en un quadre sinòptic les variables oposades

pertanyents als dos períodes, es poden enumerar les característiques generals

següents. Cal tenir en compte que en cadascuna de les columnes alguns ele-

ments estan directament relacionats i sorgeixen els uns dels altres –per exem-

ple, els trets de la postmodernitat que es tracen en els microrelats estan enlla-

çats amb la història fragmentària, amb la particularitat i la diferència i amb
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la diversitat, a més dels estudis que analitzen les herències dels colonialismes,

com ara a l'Amèrica Llatina o a l'Àfrica. Així mateix, les identitats modernes

s'han qualificat de dures, nacionals, de gènere dona/home; són visions fixes

de l'individu i essencialistes. En canvi, la postmodernitat estaria composta per

identitats fluides, gèneres no binaris, subjectivitats canviants, etc.

També cal advertir que són formulacions generals i que, com és natural, sem-

pre hi ha matisos en les interpretacions. Finalment, hem destacat els dos úl-

tims parells de conceptes, ja que són enormement útils en la comprensió de

les dinàmiques de l'art contemporani des de la segona meitat del segle XX:

Taula 1. Trets clau per entendre les transformacions de l'itinerari històric des del 1945

Modernitat Postmodernitat

Grans relats (cristianisme, socialisme,
il·lustració, capitalisme)

Microrelats (minories ètniques, religioses, ide-
ològiques, genèriques...)

Història total (occidental-colonial) Història fragmentària (interpretació postcolo-
nial dels pobles)

La universalitat aplicada a la generalitat dels
individus

Atenció a la particularitat i als comuns deno-
minadors que enriqueixen les diferències

Objectivitat Subjectivitat

Veritat absoluta Veritat condicionada

Homogeneïtat Diversitat

Linealitat i estratificació en les interpretacions Multiplicació i transversalitat de les lectures

Caràcter narratiu Caràcter antinarratiu

Causalitat (determinisme en els esdeveni-
ments)

Casualitat (atzar en els esdeveniments)

Teleologia (necessitat d'una finalitat, un objec-
tiu últim que legitimi els actes)

Relativisme (no cal un fi últim, tot és contin-
gent)

Estructura arbòria (un tronc comú del qual es
projecten branques secundàries)

Estructura rizomàtica (múltiples alineaments
sense un centre definit)

Original-còpia Autoreferencialitat

Caràcter�central Caràcter�perifèric

2.3. Discussió

Llegiu el text següent tenint en compte la informació de l'apartat i intenteu

distingir els motius que impulsen l'autor a afirmar l'impediment de separar els

aspectes socials dels culturals. Per què creus que Lyon distingeix entre post-

modernitat i postmodernisme? Reflexioneu breument sobre els acabaments

de cada terme.
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«Como se utiliza aquí, postmodernidad se refiere sobre todo al agotamiento –pero no
necesariamente final– de la modernidad. Como recurso analítico aproximativo, hay que
distinguir entre postmodernismo, donde el acento se pone en lo cultural, y postmoder-
nidad, donde el énfasis está en lo social. Digo «aproximativo» por razones que se expli-
carán más adelante, pero que básicamente consisten en la imposibilidad de separar lo
cultural de lo social, por deseable que pueda ser esta distinción. Lo social se ha hecho
más cultural en un sentido importante.

El postmodernismo se refiere aquí a fenómenos culturales e intelectuales, a la producción,
consumo y distribución de bienes simbólicos [...]. Aparte de esto, el postmodernismo
cuestiona todos los principios esenciales de la Ilustración europea.»
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3. Desenvolupament de la cultura i l'art pop: This is
Tomorrow (1956)

Com ja hem suggerit anteriorment, la cultura pop és un fenomen d'origen pu-

rament anglosaxó amb unes arrels que s'enfonsen en els productes més estesos

de la incipient indústria dels mitjans de comunicació de massa instal·lats en

la societat de consum, també incipient.

Tot i que en termes generals i pel públic no especialitzat parlar d'art i de cultura

pop és relacionar-ne les mostres gairebé directament amb els Estats Units, en

trobem l'origen a la Gran Bretanya. És molt probable que, en potència, els estu-

diants de belles arts de principis de la dècada dels anys cinquanta s'orientessin

cap a altres patrons estètics. Per exemple, el pioner de la sistematització ex-

positiva d'una nova manera de figuració, que reaccionaria amb cert cinisme

davant la gravetat i recursivitat en què havia caigut l'expressionisme abstracte,

va ser Eduardo Paolozzi.

Fill d'emigrants italians en territori anglès, els seus interessos com a estudi-

ant d'art se situaven molt lluny dels models clàssics, i més lluny encara de

l'avantguarda informalista que s'expandia per Europa, amb els exemples del

francès Jean�Dubuffet�i�el�seu�art�brut, o els del grup CoBrA, encapçalats per

Asger Jorn, Christian Dotremont o Karel Appel. Per a Paolozzi, els patrons que

calia imitar no provenien de l'artificiositat de l'acció pictòrica de Pollock, els

camps de color de Rothko o la materialitat dels suports de Dubuffet o Michel

Tapié, sinó que es trobaven en tot allò més immediat, en les composicions

dinàmiques dels suports publicitaris, en els còmics de les tires de premsa, en

la cartelleria cinematogràfica, en els actors i els seus vehicles; en definitiva,

en un món real però observat des de l'exagerat filtre colorista de les imatges

dels mitjans de comunicació. Segons Simon Wilson, ja el 1941 i amb el suport

dels seus professors de l'Edinburgh College of Art, Paolozzi copiava aeroplans

i estrelles de cinema i va començar a confeccionar «collages de material tret de

revistes i altres fonts, incloent-hi imatges de ciència ficció [...] pin-ups, diaris

i diagrames mèdics» (1975, pàg. 35).

En efecte, l'obra I was a Rich Man's Plaything és del 1947; es tracta d'un colla-

ge en què hi ha tots els elements abans esmentats, a més de l'onomatopeia

«pop!», que significa en aquest context una cosa que apareix sobtadament.

En aquest sentit, sembla més que probable que Paolozzi jugués conscientment

amb les semblances fonètiques de pop i popular. En qualsevol cas, les bases

conjunturals per a la consagració del nou patró visual ja estaven fermament

assentades, perquè, pocs anys després, es presentaran en tot el seu esplendor a
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la històrica mostra This is Tomorrow (1956), comissariada per Bryan Robertson

i formalitzada pel Independent�Group (1952-1955, IG en endavant), del qual

va formar part Paolozzi.

Eduardo Paolozzi (1947). I was a Rich Man's Plaything

Font: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/art/artworks/paolozzi-i-was-a-rich-mans-plaything-t01462)

A principis de la dècada, l'Institut of Contemporary Art (fundat el 1947, ICA)

era un centre cultural situat a prop de Trafalgar Square, la plaça neuràlgica de

Londres; s'hi representaven obres teatrals, s'hi projectaven pel·lícules i s'hi ex-

posaven obres d'art. Tot aquest enfocament multidisciplinari estava circums-

crit a la pràctica avantguardista i experimental de l'època, centrada sobretot en

l'informalisme –com ja s'ha dit– i en derivacions del cubisme i del surrealisme.

Després de la sortida del seu primer director, Ewan Philips, se'n va fer càrrec

https://www.tate.org.uk/art/artworks/paolozzi-i-was-a-rich-mans-plaything-t01462
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Dorothy Morland –a la qual alguns autors anomenaven «mare del pop» (Mas-

sey, 2013). Va ser-ne la directora del 1951 al 1969, i va ser ella qui va dotar

l'ICA d'un nou enfocament pel que fa a la creació d'un subcomitè, justament

l'Independent Group, amb la finalitat que afavorís l'acostament d'una franja

de participants més joves a les activitats de l'ICA.

L'IG el van formar inicialment, a més de Paolozzi, el fotògraf Nigel Henderson,

els artistes William Turnbull, John McHale i Richard Hamilton, l'editor Toni

Renzio i el crític d'art Lawrence Alloway, un dels primers teòrics de la incipient

tendència, juntament amb la nord-americana Lucy R. Lippard. L'IG va desen-

volupar diverses activitats, com ara debats sobre cultura popular, ciència-ficció

o cinema, però el seu punt culminant va ser la celebració de l'exposició This

is Tomorrow. Del 9 d'agost al 9 de setembre de 1956, la galeria White Chapel

va acollir una mostra que, com el seu nom indicava, presentava una mena de

món del demà, colorit, refrescant i divertit, molt allunyat de les exposicions

d'art habituals: donava la benvinguda als visitants una reproducció del robot

Robbie, protagonista del recent film Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956),

un jukebox amb música, imatges de portades de revistes com Vogue o Haper’s

Bazaar i altres elements visuals manllevats de la publicitat.

This is Tomorrow

Comissariada per Bryan Robertson, hi van assistir Robert Adams, Lawrence Alloway, Pe-
ter Carter, J. D. H. Germano Facetti, Ernö Goldfinger, Richard Hamilton, Adrian Heath,
Nigel Henderson, Anthony Hill, Geoffrey Holroyd, James Hull, Anthony i Sarah Jackson,
Kenneth Martin, Mary Martin, Richard Matthews, John McHale, Frank Newby, Eduardo
Paolozzi, Victor Pasmore, Helen Phillips, Michael Pine, Toni del Renzio, Emilio Scana-
vino, Alison i Peter Smithson, James Stirling, Leslie Thornton, William Turnbull, John
Voelcker, John Weeks, Denis Williams, Colin St. John Wilson, Edward Wright.

L'IG es va esforçar tant a desfer-se de qualsevol cànon preestablert que fins i tot

va rebutjar l'habitual enquadernació del catàleg i va proposar un volum amb

una espiral de filferro, com la dels quaderns de notes, una solució d'Edward

Wright que s'ha vist fins a la sacietat posteriorment.

El cartell de l'exposició va ser dissenyat per George Hamilton i, sens dubte,

és un dels paradigmes del que es concebia en aquell moment com la cultura

popular unida indissolublement a la societat de consum. El collage, titulat Just

what is it that makes today's homes so different, so appealing? ('Què és el que fa

que les cases d'avui siguin tan diferents, tan atractives?'), mostrava un discurs

autoreferencial i autoreflexiu de les influències rebudes i dels desitjos de la

joventut plasmats en l'apoteosi de la modernitat urbana: els aparells de neteja

domèstica, els sofisticats dispositius de televisió, la carn enllaunada procedent

dels supermercats moderns, els cossos esculturals, la sexualitat festiva, la mú-

sica jazz o rock i el bullici de la metròpoli, fins i tot l'estampat d'una catifa que

imitava els degotejos de la pintura d'acció de Pollock, tot era susceptible de ser

inclòs en les «atractives llars d'avui» de què parlava Hamilton.
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Richard Hamilton (1956). Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
Collage per al cartell de l'exposició.

Font: Kunsthalle Tübingen (https://www.landesstelle.de/richard-hamilton-just-what-is-it-that-makes-todays-homes-so-different-
so-appealing/)

3.1. La Gran Bretanya

L'exposició This is Tomorrow va atreure l'interès del públic, ja que mostrava un

nou tipus de figuració (o, més exactament, de figurativisme) en què els models

o patrons de representació es localitzaven al centre mateix de les ciutats, que

el configuraven com un estil�purament�urbà. L'IG de seguida va ser consci-

ent de les possibilitats d'actuació de tot allò vulgar (en oposició al que consi-

deraven elitista) i ho van començar a plasmar en un mitjà plàstic i expressiu.

En aquest sentit, es pot afirmar la presència d'una poderosa tendència cap a

l'autoreferencialitat (pròpia de la postmodernitat, tal com s'ha enunciat en

l'apartat 2) de la cultura pop, que s'inscriu en el mateix art pop, i viceversa,

dos aspectes que es retroalimenten en un joc indefinit de correspondències

especulars.

Aquest tret postmodern que caracteritzarà la majoria de les produccions d'art

pop s'observa en els trajectes de circulació de les imatges, és a dir, com passen

d'un mitjà a un altre en traduir-se a diferents formats, com ara l'ús d'imatges

publicitàries, vinyetes de cinema o cartells publicitaris que queden descon-

Ambient festiu

Les imatges ofertes pel noti-
ciari cinematogràfic de Pat-
hé-Gaumont descriuen amb
exactitud l'ambient festiu i des-
preocupat de l'esdeveniment a
White Chapel. Disponible a la
plataforma YouTube: https://
www.youtube.com/watch?
v=nJFuDhgcH1I.

https://www.landesstelle.de/richard-hamilton-just-what-is-it-that-makes-todays-homes-so-different-so-appealing/
https://www.landesstelle.de/richard-hamilton-just-what-is-it-that-makes-todays-homes-so-different-so-appealing/
https://www.youtube.com/watch?v=nJFuDhgcH1I
https://www.youtube.com/watch?v=nJFuDhgcH1I
https://www.youtube.com/watch?v=nJFuDhgcH1I
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textualitzats de la seva funció originària. En aquest cas es produeix l'efecte

d'autoreferencialitat (també es poden trobar interpretacions anàlogues en els

termes de recursivitat, metaficció o mise-en-abîme).

Així mateix, el terme art pop, designat per formular la direcció del tipus de

pràctica artística cap a la qual s'orientaven, va ser utilitzat amb assiduïtat en-

tre el 1954 i el 1955 en les reunions de l'IG i en comunicacions entre els seus

membres, com en una carta adreçada a l'arquitecte Peter Smithson el 1957 en

què Hamilton s'expressava amb aquestes paraules: «El arte pop es popular y

destinado a un público amplio, pasajero y efímero, fácil de consumir y de ol-

vidar, barato, producido en serie, joven y querido por la juventud, espiritual,

sexy, llamativo, simpático, un negocio redondo» (Arias, 2012, pàg. 289). No

obstant això, l'encarregat de posar el concepte en circulació dins dels debats

coetanis de la crítica va ser el ja citat Lawrence Alloway amb el seu article in-

fluent «The Arts and the Mass Media», publicat al febrer de 1958 en la presti-

giosa revista Architectural Design.

L'art pop es caracteritzarà per un enaltiment de la bidimensionalitat. Fins i

tot en les seves manifestacions tridimensionals el tractament de les superfíci-

es tendeix a l'exageració de la planitud, accentuant d'aquesta manera l'origen

gràfic dels seus elements compositius, com el punt i la línia. Aquest procedi-

ment es manifestarà de manera més hiperbòlica encara en els treballs dels ar-

tistes pop americans.

Aquest acostament a la quotidianitat, la rutina i la frivolitat contrastarà brus-

cament amb els valors tradicionalment clàssics associats a l'art que havia de

proposar una reflexió espiritual (metafísica, com en l'exemple dels color field

painting de Mark Rothko) o una càrrega emocional fins i tot en els artistes més

propers a l'art contemporani, dominats, com ja s'ha indicat, per l'abstracció i

els diversos informalismes. En el cas del pop, i recuperant l'aversió acadèmica

pel que fa als gèneres populars –recordeu l'organització acadèmica de Félibien

descrita en l'apartat 2–, les seves produccions serien rebutjades al principi per

la crítica especialitzada, ja que veien en ells un neodadaisme motivat pel seu

caràcter antiartístic: Max Kozloff els anomenarà new vulgarians en Art Interna-

tional (1962) i l'influent crític nord-americà Clement Greenberg es reafirmarà

en la seva antipatia cap a la cultura de masses, cosa que ja havia denominat

kitsch en el seu premonitori assaig titulat «Avant-Garde and Kitsch», publicat

el 1939 en Partisan Review.

En aquests mateixos anys s'estaven formant, dins de l'espectre musical, ban-

des com The�Beatles (1957) o, posteriorment, The Yardbirds (1960) o Rolling

Stones (1962), productes encertats de la indústria discogràfica britànica que

influiran decisivament en la resta d'Europa. Així mateix, tots aquests conjunts

musicals serviran com a banda sonora –diguem-ne així– que acompanyarà les
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troballes estètiques del pop i en difondrà l'imaginari en concerts, esdeveni-

ments o happenings que començaran a proliferar no només a la Gran Bretanya,

sinó també als Estats Units.

3.2. Els Estats Units, el pop i l'estil de vida americà

Als Estats Units el fenomen es va gestar de manera diferent que a la Gran

Bretanya, ja que, sobretot a la costa est, l'enorme influència de l'anomenada

Escola de Nova York abraçava pràcticament tot el territori i deixava poc lloc a

les manifestacions alternatives dominades per l'expressionisme�abstracte o el

seu derivat directe, l'abstracció�postpictòrica, tots dos sota el beneplàcit del

pontífex teòric de l'art modern, Clement Greenberg. Tot i que l'heroi de la gran

pintura americana, Jackson Pollock, havia mort el 1956 i Franz Kline el 1962,

un altre dels representants de l'abstracció, aquesta tendència encara estava en

auge. Tot i compartir finalitat, és a dir, seleccionar i privilegiar tot el material

menyspreat per no ser artístic, aquesta reacció a la tendència dominant serà

un dels motius principals pel qual el pop americà diferirà del britànic, sobretot

en els seus mètodes i aproximacions a la cultura dels mitjans de comunicació

de massa –més omnipresent i desenvolupada que l'europea– i l'apropiació dels

grans formats i repeticions per mitjans industrials de sèries sense fi.

No obstant això, en la formació dels primers artistes pop nord-americans, Ro-

bert Rauschenberg i Jasper Johns, van influir els ensenyaments de Joseph Al-

bers al Black Mountain College, on van coincidir també amb el coreògraf Mer-

ce Cunningham i el músic John Cage. En aquell ambient es van desenvolupar

alguns mètodes que intervindran (sobretot posteriorment a The Factory) en

la casuística del pop, com ara la utilització de l'objecte trobat surrealista –objet

trouvé– o el mecanisme dels ready-made ideats per Marcel Duchamp; així ma-

teix, la improvisació en música i dansa destacava en l'aleatorietat dels happe-

nings i es va convertir en una constant en l'ambient novaiorquès durant les

dècades del 1960 i el 1970.



CC-BY-NC-ND • PID_00261247 23 Història cultural del pop

Jasper Johns (1954-1955). Flag

Font: Museu d'Art Modern de Nova York (https://www.moma.org/collection/works/78805)

Tant Johns com Rauschenberg es batejaran en les seves exposicions a la mítica

galeria de Leo Castelli el 1958. Jasper Johns va presentar les sèries de dianes

i banderes americanes, caracteritzades per la repetició i la reducció cromàtica

dels elements –barres, estrelles– però amb insignificants detalls en l'execució,

com ara incorreccions o taques, un procediment que serà vital en la producció

de la segona onada d'artistes pop, sobretot en Andy Warhol, com veurem a

continuació. Robert Rauschenberg, d'altra banda, va estar més interessat en

el procés pel qual la quotidianitat s'insereix en l'art i es desenvolupa el que

va anomenar combine paintings, en les quals utilitzava un fons de pintura abs-

tracta amb objectes extrets de la realitat. Segons el crític Leo Steinberg, la sor-

presa en el procediment de Johns va ser tal que «de sobte, vaig col·locar els

quadres de De Kooning i Kline al mateix calaix que els de Rembrandt i Giotto.

Inesperadament, tots em semblaven pintors de la il·lusió» (Steinberg, 2007,

pàg. 12-13).

Cal insistir que en la dinàmica usual de la generació del pop no interessa tant

la realitat física de les coses, sinó la seva representació; d'aquí prové el caràc-

ter eminentment bidimensional de les seves superfícies i, també, l'interès per

alterar la magnitud dels objectes cap al gegantisme o repetir l'aspecte de la tra-

ma de punts i línies procedents del còmic fins a descontextualitzar-ne i trans-

formar-ne l'escala, com en el cas dels anomenats ben-day dots, utilitzats en la

indústria gràfica. Aquests exemples de l'augment de la mida es poden trobar a

Floorcake (1962), de Claes Oldenburg, o a Whaam! (1963), de Roy Lichtenstein.

https://www.moma.org/collection/works/78805
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Trama de quadricromia o ben-day dots

Font: https://cristianacastro8.files.wordpress.com/2010/12/cd6.jpg

Roy Lichtenstein (1963). Whaam!

Font: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-whaam-t00897)

Altres artistes assimilats al pop van ser Tom Wesselmann, amb els seus grans

nus femenins despullats de qualsevol tret personal identificatiu; els enormes

formats apaïsats de James Rosenquist, que recorden les tanques publicitàries

de les grans ciutats i en què s'amalgamen imatges desmesurades de fragments

d'objectes de consum o vehicles militars i es barregen la banalitat i la tragèdia,

com en el llenç de vint metres exposat al museu MoMA de Nova York, F-111

(1964-1965); també el seguidor de les combine paintings de Rauschenberg, Jim

Dine; o les cal·ligrafies gegantines de Robert Indiana. Altres casos, com els de

George Segal o Ed Ruscha, tot i que propers a les seves escenificacions en les

https://cristianacastro8.files.wordpress.com/2010/12/cd6.jpg
https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-whaam-t00897
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esferes de la societat de masses i la cultura urbana pel que fa als seus plante-

jaments, difereixen en la reflexió sobre la crítica de la despersonalització o la

pèrdua d'identitat en les grans ciutats nord-americanes.

En resum, les característiques essencials del pop es manifesten en:

• Una tendència fermament figurativa, tot i que el que interessa no és la

realitat immediata de les coses, sinó la seva imatge a través dels filtres de la

representació gràfica dels dispositius de la televisió, el cinema o la publi-

citat. Com diria el teòric Marshall McLuhan d'aquells mateixos anys, «el

mitjà és el missatge» (Understanding Media: The Extensions of Man, 1964).

• La utilització d'un cromatisme basat en colors�bàsics (en general, els habi-

tuals en la indústria gràfica: cian, magenta i groc) o fortament contrastats.

• Una insistència en la producció�industrial, en què l'artista desapareix dar-

rere dels objectes, una tendència que s'aguditzarà amb Warhol i la seva

distància de l'execució i factura final de l'obra, que només procedirà a dis-

senyar el seu concepte.

• El comú denominador en la màxima simplificació, l'ús de procediments

compositius procedents de l'àmbit publicitari i de la impremta, com la

quadricromia o la fotocòpia.

• La repetició i la�redundància de sèries fins a esgotar un tema, cosa que

els artistes pop compartien amb els artistes de l'abstracció postpictòrica i

els seguidors del minimalisme.

• L'ús de temes i objectes�quotidians, amb la finalitat de captar l'atenció de

l'espectador mitjà cap a tot allò que l'alta cultura havia menyspreat.

3.2.1. Andy Warhol

El reconeixement definitiu del pop va arribar amb la consagració de la vint-

i-tresena edició de la Biennal de Venècia el 1964, l'anomenada «biennal dels

Beatles», com es va afanyar a definir un reportatge de Diego Valeri per al diari

Il Gazzettino di Venezia (Cohen-Solal, 2012, pàg. 356). El rebuig cap a aquests

artistes va quedar enrere. N'és un bon exemple Marcel Duchamp, que, tot i

haver exercit un paper decisiu en el dadaisme del qual beu l'art pop –no hi

ha dubte que exemples com el de L.H.O.O.Q. (1919) són medul·lars–, es va

mostrar radicalment oposat a la seva pràctica en una carta que va escriure a

Hans Richter el 1962:
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«Cuando inventé los ready-mades [ca. 1913-1915], esperaba desalentar el carnaval del
esteticismo. Pero los neodadaístas [los artistas pop] se han apoderado de mis ready-mades
y han decidido que tienen belleza estética. Les arrojé a la cabeza los botelleros y el urinario
como una provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética» (Richter, 1965,
págs. 207-208).

Marcel Duchamp (1919). L.H.O.O.Q.

Font: Centre Georges Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5pXdk6/rqy6qz6

En termes generals, quan es parla de pop art, la reacció immediata del públic

és pensar en l'artista Andy Warhol, que va saber transformar de manera radical

no només el que s'havia entès per procés artístic, sinó també la naturalesa ma-

teixa de l'artista com a agent social. Amb la intenció de dilucidar-ne la figura,

Edward Lucie-Smith pronuncia un encertat diagnòstic sobre les conseqüències

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5pXdk6/rqy6qz6
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de les seves exposicions: «cuando se celebró la primera exposición retrospec-

tiva de la obra de Warhol, en Filadelfia en 1965, el gentío que acudió el día

de la inauguración fue tal que algunas de sus obras expuestas tuvieron que ser

retiradas por miedo a que sufrieran algún daño. Estaba claro que lo que los

asistentes querían ver era el propio artista, no su obra» (1995, pág. 152).

En efecte, Warhol va saber despullar de tota transcendència�i�severitat�l'acció

de�l'artista, i el va convertir en un subjecte indolent i superficial, quasi obsti-

nadament avorrit. Aquesta actitud va constituir un atac directe al geni Picasso

i al cubisme, a l'èpica de Pollock i a l'expressionisme abstracte, a la taciturnitat

de Duchamp i al dadaisme o al revolucionarisme de Beuys en les seves impos-

tades performances, tots patrons de masculinitat, a més a més. I a tots Warhol

s'oposava amb una asexualitat manifesta i una ganyota d'indolència amb què

sembla que va pronosticar el camí que seguirien els mitjans de comunicació

de massa en la seva cèlebre sentència: «En el futur, tothom serà famós durant

quinze minuts», profecia autocomplerta en el nostre present ple de bloggers,

instagrammers, influencers i youtubers.

No obstant això, el camí de transformació des del primigeni Andrew Warhola

de Pittsburgh (Pennsilvània) fins a l'Andy Warhol de The Factory (Nova York)

va ser llarg. El petit Warhola va néixer el 1928 i va ser el quart fill d'un matri-

moni de classe obrera que va emigrar des d'Eslovàquia durant la Primera Guer-

ra Mundial a la recerca, presumiblement, de noves oportunitats, juntament

amb una onada de centreeuropeus que es van concentrar als nuclis urbans

de la costa est, caracteritzada per un fort teixit industrial. Warhol, immigrant,

doncs, de segona generació, es va criar lluny dels paràmetres i de les tradici-

ons de la seva cultura d'origen, però va assimilar alguns dels que van heretar

els seus pares, i es va apropiar dels eclèctics trets propis de la societat de des-

tí. Fins i tot va arribar a americanitzar, com tants altres, el seu nom. Com a

germà petit, va créixer sobreprotegit per la família i aliè a la terrible depressió

econòmica que va afectar els Estats Units durant els anys trenta; a més, el seu

pare va morir en un accident el 1941, cosa que va fer que aquest embolcall

s'anés desfent.

Després d'estudiar batxillerat a la Schelenley High School, es va matricular al

Carnegie Institute of Technology per estudiar disseny i publicitat i, tot just

acabar la seva formació, es va mudar a Nova York. Al principi de la dècada dels

anys cinquanta, als Estats Units, a diferència de la resta d'Europa, la guerra ja

era un record llunyà i no hi havia res per reconstruir; seran els començaments

de l'època daurada de les agències de publicitat –descrites en la sèrie televisiva

Mad Men (2007)– de Madison Avenue. Va treballar com a il·lustrador i publi-

cista per a revistes tan prestigioses com Vogue, The New Yorker o Harper's Bazaar,

però també com a decorador i aparadorista de la cèlebre joieria Tiffany & Co.

En aquest brou de cultiu caracteritzat pel luxe i pel cosmopolitisme novaior-

quesos es van poder generar els factors bàsics que desenvoluparia posterior-

ment i que serien diferencials i, parafrasejant Hamilton, que es convertirien en
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atractius per als seus seguidors. Per això no és en va que, tot i ser una ostenta-

ció, això es confirmi en certa manera en l'enunciat següent: «Pinto así porque

quiero ser una máquina [...] y ganar el dinero que permiten ganar las máqui-

nas en la sociedad industrializada» (García, 1989, pàg. 152); per tant, Warhol

concebia l'art com un sector productiu i no és casual que el seu famós estudi

novaiorquès quedés batejat com The Factory ('La fàbrica'), una maquinària en

què es manufacturaven en cadena serigrafies, pintures, discos i pel·lícules.

El 8 de gener de 1963, el president John F. Kennedy va rebre amb honors el

que, potser, és el quadre més famós de la història de l'art occidental, el Retrat

de Lisa Gherardini (1503-1519), més conegut com La Gioconda o Monna Lisa.

En una transacció sense precedents executada gràcies a la sintonia entre Jac-

queline�Kennedy i el llavors ministre de cultura francès André�Malraux, el

quadre va abandonar per primera vegada en més de quatre-cents anys el Mu-

seu del Louvre en una gira pels Estats Units que el situaria temporalment a

la National Gallery de Washington i el Metropolitan Museum de Nova York.

Aquestes exposicions van tenir tant d'èxit que gairebé dos milions de persones

(670.000 a Washington; una mica més d'un milió a Nova York) van fer llargues

cues per observar durant dotze segons el carismàtic quadre, convertit en un

objecte de culte per a les peregrinacions (post)modernes.

En La Gioconda Andy Warhol només va veure una imatge; per a ell era una

icona, no una obra d'art. La icona es reproduïa en postals (cal tenir en compte

que el màrqueting dels museus estava en una fase molt larvària) que milers

de persones compraven per tenir simbòlicament l'objecte. Per al filòsof Walter

Benjamin, el fet que una obra d'art es repliqués indefinidament –tal com va

argumentar en el seu assaig del 1936 L'obra d'art en l'era de la reproductibilitat

tècnica (avançant-se en part de les seves crítiques a Adorno i Horkheimer)–

constituïa el perill que l'obra es devalués irremeiablement i que perdés la seva

aura, aquesta espècie d'enllaç invisible amb l'autenticitat i que, segons Benja-

min, només es donava en presència de l'objecte. No obstant això, Warhol va

demostrar que Benjamin s'equivocava i les seves tesis van quedar invalidades

per sempre: aquell mateix any va inaugurar la seva primera sèrie de Colored

Mona Lisa, serigrafies en diferents mides, colors i formats que repetien fins a

la sacietat la imatge de la model de Leonardo; però les seves sèries es venien

indefinidament, i això en multiplicava el seu valor (a dia d'avui, per exemple,

Christie's a la seva pàgina web indica el valor d'un exemplar datat i signat el

1963, de 300 x 200 cm, en 56 milions de dòlars), com l'original de Leonardo,

incalculable.
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Andy Warhol (1963). Colored Mona Lisa

Font: Christie's (https://www.christies.com/features/Andy-Warhols-Colored-Mona-Lisa-5916-3.aspx)

El procediment, primer artesanal i després industrial, consistia en la selecció

d'una imatge –llaunes de sopa Campbell's, ampolles de Coca-Cola, les cares

de Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor, per exemple– prou reconeixible per ser

indicial –com una cadira elèctrica– o simbòlica –fotografies d'accidents o ca-

laveres– i poder transformar-la en una icona, una imatge que només té sig-

nificat per si mateixa gràcies a una convenció prèvia (per exemple, el ninot

vermell d'un semàfor). Posteriorment, es procedia a la seva ampliació i con-

versió en plantilla de serigrafia amb diferents colors. La retícula en aquest pro-

cés d'impressió tendeix a produir errors per acumulació de tinta o, per contra,

per parts que no queden ben cobertes de pigment; en el cas de la fàbrica de

https://www.christies.com/features/Andy-Warhols-Colored-Mona-Lisa-5916-3.aspx
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Warhol, aquests detalls menors eren els que produïen una impostada sensació

d'unicitat dins de les immenses sèries d'exemplars (molt pocs signats i datats,

fet que en multiplica el valor).

Així es van produir les sèries d'Elvis, Mao, Marilyn, Liz, Sopa Campbell's, Co-

ca-Cola, Carcrash, Electric chair, Skull... El denominador comú era que la tècnica

propiciava el mateix tractament per a qualsevol objecte o instantània d'una

acció representats: la mateixa fredor, la mateixa planitud (és a dir, absència de

profunditat) i la mateixa distància respecte a la imatge, en termes clàssics, una

eliminació absoluta del pathos. La mateixa desafecció, indolència i pensament

feble –però, al mateix temps, provocador– que formaven part de la configura-

ció del personatge d'Andy Warhol també es reflectien en els seus treballs, tots

iguals, tots mecànics.

Andy Warhol (1962). 210 Coca-Cola bottles

Font: Col·lecció Daros (http://www.bridgemanimages.com/fr/asset/20044/warhol-andy-1928-87/210-coca-cola-bottles-1962-
oil-on-canvas)

Finalment, a l'estudi industrialitzat de The Factory i a les seves diferents seus

al llarg dels anys es van filmar pel·lícules (Chelsea Girls, 1966; Flesh, 1968;

Blue Movie (Fuck), 1969) i es van gravar discos (Velvet Underground & Nico,

1967, la portada del qual va ser dissenyada per Warhol i en la qual el seu nom

sortia en una situació privilegiada). També s'hi van editar publicacions, com

ara Interview, des del 1977.

http://www.bridgemanimages.com/fr/asset/20044/warhol-andy-1928-87/210-coca-cola-bottles-1962-oil-on-canvas
http://www.bridgemanimages.com/fr/asset/20044/warhol-andy-1928-87/210-coca-cola-bottles-1962-oil-on-canvas
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Andy Warhol (1967). Velvet Underground & Nico

Font: MoMA de Nova York (https://www.moma.org/collection/works/184614)

3.3. Discussió

Per comprendre el text de Danto que s'afegeix a continuació, cal tenir en

compte els diferents vectors de significat en què es disposa una obra com les

Brillo Boxes:

• És un objecte�produït per mitjans mecànics, tal com pot ser-ho un altre

relacionat amb la cultura (imaginem un edifici). Moltes de les crítiques

que ha rebut l'art pop (però també posteriorment una tendència com l'art

minimalista) afirmen que entre l'artista i la seva obra (el seu producte) hi

ha una distància considerable que no els connecta de manera emocional;

tornem a l'exemple de l'edifici: cal preguntar-se que si un arquitecte com

Juan de Herrera no hagués esculpit les pedres que formen la fàbrica d'El

Escorial, no tindria també una distància respecte de la seva obra.

• Pel que fa a això, s'introdueix la idea de produir l'objecte, que no neces-

sàriament ha de ser executat per l'autor, sinó que aquesta tasca pot ser

transferida a tercers.

• A Brillo Boxes es dona la circumstància que el material (cartó) de l'obra

coincideix exactament amb el de l'objecte que es pren com a referència (les

mateixes caixes de Brillo); aquesta és, potser, la transformació més radical
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que insereix Warhol en aquesta obra, ja que l'objecte representat coinci-

deix punt per punt amb l'objecte real, tot i ser diferents en la seva con-

cepció.

• Finalment, cal tenir en compte, d'una banda, el context de l'època (mitjans

dels anys seixanta), i, de l'altra, l'abrupta distorsió que suposarà per a la

visió de l'espectador el fet de trobar aquests objectes en el mitjà expositiu,

interferència íntimament connectada amb els condicionants històrics dels

quals parla Danto en el seu text.

«[El arte pop] era, a su vez, el producto de distintos movimientos de vanguardia de princi-
pios de los sesenta, sobre todo los radicados en la ciudad de Nueva York o sus alrededores.
Cuesta imaginar, por otra parte, que ese arte pudiera haberse producido con anterioridad
a esa fecha. Basta pensar, por ejemplo, en la célebre Caja Brillo de Andy Warhol, que ha
ocupado un lugar tan destacado en mi pensamiento y mis escritos. Realizada y expuesta
en 1964, constituía una apropiación de un envase comercial de cartón con apenas un año
de vida. El diseñador del envase, artista a su vez, se inspiró en paradigmas estilísticos de la
pintura abstracta de la época. “Brillo” era, a su vez, el nombre de una esponja jabonosa de
reciente invención que prometía una especial efectividad en el abrillantado de las piezas
de aluminio. Apenas habían pasado unos años desde que el producto se introdujera en el
mercado norteamericano. Difícilmente la Caja Brillo hubiera podido anticiparse a aquello
que le dio su significado. Es posible imaginar un objeto aparecido un siglo antes y en todo
idéntico al que nos ocupa; dicho objeto, sin embargo, no se podría haber inspirado en
los significados asociados que dieron pie a la Caja Brillo como obra de arte. Y no solo
ese mismo objeto no hubiera podido ser la misma obra de arte que sería luego en 1964;
cuesta imaginar cómo en 1864 hubiera podido ser una obra de arte en modo alguno. Ya
costó en 1964 que muchos la aceptaran como obra de arte y eso que, para entonces, se
había abierto al menos una brecha para que determinada franja del mundo artístico pu-
diera aceptarla sin reservas como arte. Así pues, la pregunta que despertó inicialmente mi
interés como filósofo era qué había hecho posible que algo se convirtiera en obra de arte
en determinado momento histórico sin que hasta entonces hubiera podido aspirar a ese
mismo estatus. Pregunta que, para empezar, planteaba el interrogante filosófico general
de qué aporta la situación histórica al estatus artístico de un objeto.»

Tenint present el text de Danto, intenta reflexionar sobre com influeix la situ-

ació històrica en la concepció general d'un objecte determinat i, més concre-

tament, en un objecte producte de determinada cultura: l'obra d'art.
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Andy Warhol (1964). Brillo Box (Soap Pads)

Font: MoMA de Nova York (https://www.moma.org/collection/works/81384)

https://www.moma.org/collection/works/81384
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4. Assimilacions globals: expansió i hegemonia de
l'estètica pop

Com s'ha pogut comprovar en els apartats anteriors, la cultura del pop, inscri-

ta en les dinàmiques�de�distribució�de�la�societat�de�consum i lligada als

dispositius dels mitjans de comunicació de massa, ha emprès una trajectòria

d'hegemonia que amenaça d'extingir les altres cultures populars autòctones.

Així, els engranatges de distribució són els propis dels entramats industrials

tant del capitalisme clàssic com de l'evolució de l'enllaç consumidor-producte

en el capitalisme transnacional o tardà; en aquest sentit, la cultura pop es be-

neficia d'uns canals que ja estan creats per altres mercaderies, de manera que

la indústria cultural manipula la matèria primera del coneixement per produir

objectes (mercaderies) i, en conseqüència, se satisfan les creixents demandes

d'oci des de nivells adquisitius molt diferents. Enunciat en els termes de Je-

an-François Lyotard, el coneixement es converteix, per tant, en una força�de

producció�postindustrial en les societats capitalistes avançades (1987, pàg.

13).

Pel que fa a la idea del dispositiu, aquest concepte cal entendre'l pel seu doble

significat:

1) En primer lloc, com a mecanisme o aparell que, gràcies a la seva sofisticació

tecnològica, ofereix una sèrie de comoditats que faciliten les tasques (però

també l'oci) dels individus.

2) Però també cal comprendre que els dispositius són al mateix temps con-

junts de regles que determinen el funcionament de tot allò que s'institueix

tant sobre els individus com sobre les societats, imposant comportaments o

forçant voluntats sense que aquests siguin conscients d'aquests mecanismes

de�coerció.

Una il·lustració específica d'aquesta doble dimensió del terme es pot compro-

var en les diferències d'estatus social que comporta la possessió d'un cert ter-

minal telefònic iPhone de l'empresa Apple; la societat de consum imposa so-

bre els ciutadans la necessitat sempre insatisfeta d'accedir als objectes de luxe,

obligant-los a oferir un simulacre de vida perfecta, cosa que es pot comprovar

si s'examinen atentament les publicacions d'imatges impostades en xarxes so-

cials com Instagram.

Derivat del que hem dit anteriorment, per tant, cal comprendre que la cultura

pop occidental és un fenomen amb un sistema de forces que es manifesta de

manera expansiva, hegemònica, absorbent i, fins a un cert punt, totalitària.

És expansiu perquè la cultura pop funciona connectada a les lleis capitalistes
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de l'oferta i la demanda, i aquest és un sistema econòmic que, per la seva prò-

pia naturalesa, tendeix cap al creixement i la dilatació de les seves accions en

l'espai i el temps; hegemònic perquè la tendència de la cultura pop tendeix

a ser la dominant; absorbent perquè, si hi ha alternatives a la cultura pop,

seran marginals o bé es convertiran en una moda passatgera (com pot passar

amb els serrells emo en els adolescents entre el 2009 i el 2010, que imiten el

cantant de pop Justin Bieber; o la moda dels tupès i els faded-bald de l'estètica

rocker del 2018); finalment, és�totalitari perquè el pop tendeix a ser conserva-

dor del seu estatus dominant, de la mateixa manera que el capitalisme s'ha

convertit en l'únic sistema econòmic amb uns fluxos de mercaderies gairebé

impossibles de defugir. Economia, cultura i societat constitueixen, doncs, un

trinomi indissoluble a la pràctica.

4.1. Dinàmiques del centre i de la perifèria

Per comprendre el flux de transferències del pop –o d'un altre fenomen cultu-

ral, és clar–, un instrumental analític amb diverses eines per accedir a signifi-

cats i estructures profundes d'organització és el que aporta l'enfocament del

sistema-món, que exposa les relacions geopolítiques i de comunicació eco-

nòmica a escala global i que ha estat difós principalment per Immanuel Wa-

llerstein, que ha estudiat l'evolució de la producció capitalista com a règim

de connexions econòmiques, socials, polítiques i culturals, i l'ha transformat

en un sistema planetari. Així, en termes generals, un sistema seria un conjunt

(obert o tancat) de components que, en virtut de la seva organització, articu-

lació, estructura i les funcions esdevé singular en relació amb altres sistemes.

Aquesta definició aplicada al concepte mundial permet explicar el comporta-

ment d'expansió o de retracció d'un determinat component en relació amb

d'altres. En el cas específic del sistema de la cultura pop, per exemple, aquest

estaria connectat, al seu torn, amb el sistema de la moda o amb el sistema de

la música, i tots dos entre si, amb la qual cosa es crearia un supersistema.

Com que la cultura pop, en efecte, s'ha convertit en un fenomen global, el

sistema circulatori de cultura pop i la globalització són en realitat un super-

sistema que engloba diversos sistemes interconnectats, com són els diferents

mercats continentals, els models de creació que es poden executar dins d'una

determinada indústria cultural, les xarxes de distribució, etcètera.
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Conceptualització sistema-món i relacions entre el centre i la perifèria

Font: Cartografia EOM (https://elordenmundial.com/un-sistema-mundo-dividido-en-centro-y-periferia/)

Dins de la conceptualització sistema-món es distingeixen tres models de lo-

calitzacions mundials. Aquesta classificació serà d'utilitat per comprendre les

relacions de submissió, acceptació i consum d'uns països respecte d'altres. Atès

que la cultura pop és un fenomen occidental i occidentalitzant, podrem en-

tendre millor com s'articulen les seves adaptacions a escala mundial:

• En primer lloc, es trobarien els països�centrals. Hi predominen els sectors

de serveis i infraestructures i, ateses les altes inversions en ciència, solen

ser exportadors d'aplicacions tecnològiques. Hi ha empreses transnacio-

nals amb sucursals i centres d'inversions multilocalitzats les decisions eco-

nòmiques dels quals poden afectar a escala global. El paradigma de país

central, sens dubte, són els Estats Units, com també la República Popular

de la Xina, la Gran Bretanya o el Japó.

• D'altra banda, els països�semiperifèrics presenten contrastos molt mar-

cats, ja que en innombrables ocasions l'endarreriment i la modernitat co-

existeixen dins el mateix espai geogràfic, per la qual cosa es generen dife-

rències difícilment salvables entre regions o entre els focus metropolitans i

els rurals. O bé posseeixen indústries del sector primari i secundari que ne-

cessiten actualitzar-se, o bé depenen en excés d'un únic sector (per exem-

ple, el turisme o l'agricultura). Hi ha patrons de comportaments semiperi-

fèrics a Espanya, Itàlia o Rússia, i també, segons les zones, a la Xina. En

els dos primers, el sistema de classes socials tendeix a privilegiar les classes

altes i les classes mitjanes, però en termes mitjans hi ha una desigualtat

moderada.

• Finalment, els països�perifèrics, que són centres amb una economia ba-

sada en els sectors primari i secundari definitivament antiquats; s'hi porta

a terme l'extracció de matèries primeres mitjançant multinacionals o bé

https://elordenmundial.com/un-sistema-mundo-dividido-en-centro-y-periferia/
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mitjançant subcontractes que, en tots dos casos, s'encarreguen d'explotar

la mà d'obra barata local. Són països amb infraestructures mínimes, un

endeutament exterior completament desfasat i amb un control escàs o nul

sobre els propis recursos. Tot això condueix a unes diferències i desigual-

tats socials abismals entre una oligarquia corrupta i elitista i una immensa

franja de classe en extrema pobresa; en paraules de Noam Chomsky, «es-

tats�fallits» (failed states).

• Com a nota addicional, en els últims anys s'està fent més freqüent la cate-

goria sud�global (global south) per parlar de les dinàmiques geoeconòmi-

ques centre-perifèria fins i tot dins de països rics de l'hemisferi nord. No

obstant això, s'ha criticat aquesta consideració monolítica del nord i del

sud, ja que tots els països tenen els seus suds i els seus nords, fet que genera

dinàmiques internes amb l'àmbit rural, l'ètnia, la pobresa, etc.

Com es pot extreure de la lectura d'aquesta taxonomia dels països, les relaci-

ons geopolítiques i de transferències econòmiques de l'organització centre-pe-

rifèria han de modificar de manera forçosa els comportaments dels produc-

tes procedents de la cultura pop central (per extensió, occidental) en entrar

en determinades àrees geogràfiques de l'Àfrica o de la Xina, per exemple; així

mateix, la producció local d'objectes de cultura popular contemporanis, que

han d'intentar adaptar-se a la invasió de fenòmens aliens a les seves tradicions

originals i que no es poden adquirir, amb els consegüents i inevitables proces-

sos de replicació, imitació, adaptació o assimilació. Posteriorment tornarem a

parlar d'aquests procediments, a mig camí entre les posicions de resistència i

la resignació per l'avançament imparable de la cultura occidental.

4.2. Xina: el neo-neodadaisme d'Ai Weiwei

Parlar dels avatars soferts per un país de l'extensió de la Xina, i de la seva ri-

quesa cultural, en els últims cinquanta o seixanta anys en poques línies és una

decisió suïcida; no obstant això, intentarem fer-ne unes pinzellades per com-

prendre com s'ha adaptat el pop a un marc tan diferent de l'occidental. Així

mateix, la Xina constituiria una anomalia respecte dels altres països amb sis-

temes de govern autoritaris, que no permeten l'entrada o assimilació de la cul-

tura pop, amb severes restriccions i una forta intervenció estatal en els contin-

guts culturals, com és el cas de Corea del Nord. A la Xina es dona la circums-

tància «un país, dues velocitats»: un interior endarrerit, sense infraestructures

i proveïdor de matèria primera i aliment per a un litoral urbanitzat, tecnolo-

gitzat, amb més comoditats i amfitrió fins i tot d'uns jocs olímpics (Pequín,

2005), tota una apoteosi impostada de color i valors morals de competitivitat

i, com no podia ser d'una altra manera, de cultura pop, amb les seves inevita-

bles mascotes.

Com ja havia passat en altres llocs, com en el cas d'Espanya (vegeu el subapar-

tat 4.4), la modernització del país va començar a accelerar-se després de les

fallides polítiques del gran salt endavant (大跃进), entre les dècades dels anys
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quaranta i cinquanta, i la gran revolució cultural proletària (无产阶级文化大革

命) en les gairebé dues dècades següents. En un i altra es va intentar controlar

tant la producció pròpia –tot el que criticava el règim de Mao Tse-tung es con-

siderava subversiu, i fins i tot l'art tradicional de les dinasties Ming o Han va

ser proscrit culturalment– com l'aliena –catalogada d'imperialista–, motiu pel

qual l'únic model d'imatge era aquell que coincidia amb la retratística del cul-

te a la personalitat del líder en un estil de realisme socialista, definitivament

kitsch. No va ser fins a finals dels anys vuitanta, després de l'escàndol de la

repressió als estudiants per les protestes a Tiananmen i en ple col·lapse de la

Unió Soviètica, que van començar a la Xina els processos de reforma, que con-

tinuen actualment, a partir dels mandats dels secretaris generals Jiang Zemin

(1993-2003), Hu Jintao (2003-2013) i Xi Jinping (2013).

Amb aquest marc de referències és fàcil comprendre l'absència d'un art pop

a la Xina o ni tan sols un art contemporani xinès en el moment d'eclosió de

la segona onada d'avantguardes després de la fi de la Segona Guerra Mundial.

A dia d'avui resulta sorprenent que l'artista contemporani xinès més conegut,

Ai Weiwei, sigui, de fet, el menys xinès dels artistes xinesos, valgui la redun-

dància.

En efecte, Ai Weiwei (1957), nascut en un dels camps�de�reeducació repartits

per tot el país durant el període maoista al desert del Gobi (Mongòlia) a causa

de l'empresonament dels seus pares, ha arribat a ser el cèlebre neo-neodadaista

que gràcies a una sèrie de factors –entre els quals hi ha una beca per estudi-

ar anglès als Estats Units del 1981 al 1993–, va formar-se a Nova York com a

artista, tot i que també treballà com a immigrant il·legal. Tenint en compte

els condicionants d'aquest tipus, que no són aliens a altres artistes de genera-

cions properes a la de Weiwei, resulta sorprenent que en la cultura xinesa dels

darrers trenta anys s'hagi pogut desenvolupar una substanciosa llista d'artistes

amb una alta qualitat en les seves propostes. Així doncs, noms com els de Cai

Guo Qiang (1957) –que fa poc ha estat el primer artista contemporani que

va exhibir en una sala del Museu del Prado–, Zhang Huan (1965), Xiao Lu

(1962), Liu Xiaodong (1963), Yang Fudong (1971) o Cao Fei (1978) copen les

revistes especialitzades i els catàlegs de galeries d'alt nivell com la londinenca

Christie's. La majoria d'aquests artistes oscil·len entre la reflexió conceptual,

derivada de l'art occidental, i les tradicions pictòriques, mobiliàries o ceràmi-

ques d'origen xinès. El més suggestiu d'Ai Weiwei és que les destrueix totes

dues, ja que no troba el seu lloc en cap, perquè situa l'artista en una mena

d'interstici o llimbs culturals.

Per ser més precisos, és la seva manera de manipular la procedència de les

imatges i els seus components i la seva manera d'apropiar-se de la cultura po-

pular –tant oriental com occidental– el que dona més singularitat a la seva

obra. Un dels treballs més polèmics, encara que hagi seguit excavant en aques-

ta veta periòdicament, va ser Dropping a Han Dynasty Urn (1995), una seqüèn-

cia de tres fotografies en què Weiwei deixava caure una ceràmica datada, pre-

sumiblement, al segle II aC. L'explicació més immediata era que el règim de
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Mao ja havia destruït l'herència tradicional xinesa i que l'acte –de renovació

neodadaista, sens dubte– de trencar el vas era una indicació o una translació

de l'àmbit de l'art contemporani del que les altes jerarquies xineses havien fet

durant anys: escamotejar al poble xinès les seves arrels, prohibint-les sota el

signe de la decadència dels mandarinats.

Més provocadores són les sèries de ceràmiques tradicionals amb el logo de la

beguda Coca-Cola, com en l'exemple de Han Jar Overpainted with Coca-Cola Lo-

go (1995); independentment de si és un acte destructiu –a nosaltres ens sembla

més un pretext impostat– o no, el més suggestiu d'aquesta sèrie és la manera

de construir un objecte combinat amb peculiaritats formals de diversa proce-

dència. Traspassant la barrera del duchampià ready-made, resulta un exemple

magnífic d'apropiació cultural en què s'han invertit els termes: l'objecte colo-

nitzat –l'atuell– se situa en una ubicació central de l'enunciació artística i, per

tant, el logotip de Coca-Cola esdevé secundari i buit de significat a causa del

caràcter icònic i convencional, eminentment publicitari.

Ai Weiwei (1995). Han Jar Overpainted with Coca-Cola Logo

Font: Metropolitan Museum, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/78215

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/78215
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Desgranar tant els procediments com les sèries o els formats d'aquest artista

sobrepassa amb escreix els límits d'aquest text, ja que Ai Weiwei empra amb fa-

cilitat els mecanismes de popularitat –fixeu-vos en l'èmfasi– que afavoreixen les

xarxes socials com Twitter o Instagram. No obstant això, hem de citar dos pro-

ductes radicalment diferents que sobrepassen els tradicionals conceptes d'art

i el binomi creador/creació. En primer lloc, la instal·lació que va ocupar la

gegantina Turbine�Hall a la Tate Modern l'any 2010, Sunflower Seeds: dins el

context de les «Unilever Series», la sala de les Turbines ha acollit propostes

diverses –entre d'altres, Olafur Eliasson (2003), Rachel Whiteread (2005), Do-

ris Salcedo (2007)– en què l'artista intervé en l'espai perquè aquest, al mateix

temps, sigui percebut pel públic per mitjà d'un significat o una funció dife-

rent; en el cas de Weiwei, es va dur a terme un simulacre de cent milions de

pipes de gira-sol, totes fabricades en porcellana i pintades a mà a la localitat

de Jingdezhen, una població dedicada durant els diferents períodes imperials

a manufacturar articles de luxe de porcellana i que va acollir de bon grat la

reactivació –encara que sigui d'una manera tan «postmoderna»– de la tradi-

cional industria local. Tota la instal·lació és una traducció literal dels cartells

de propaganda dels anys cinquanta en què es representava la massa del poble

xinès com si fossin gira-sols atrets per la magnificència del líder Mao Tse-tung.

Enllaç d'interès

Ai Weiwei, Sunflower Se-
eds, produït per la Tate Mo-
dern i que formava part
de la instal·lació a la sa-
la de les Turbines (Tate
Modern, 2010): https://
www.youtube.com/watch?
v=PueYywpkJW8&t=207s.

https://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8&t=207s
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Ai Weiwei (2008). Sunflower Seeds.

Font: Tate Modern (https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-ai-weiwei-
sunflower-seeds)

El segon exemple és el documental dirigit per Alison Klayman el 2012, basat

en una sèrie homònima de Weiwei, Never Sorry, que s'instal·la en la interpreta-

ció del gest dadaista i antiartístic de l'art com un crim cultural pel qual mai cal

demanar perdó. Per mitjà de l'enunciació en primera persona, Weiwei desgra-

na les seves reflexions sobre l'art contemporani i les decisions en el significat

d'una peça, construïda a partir d'un acte de resistència política, com ara la mo-

numental obra dedicada a les víctimes infantils del terratrèmol que va assolar

la província de Sichuan el 2008, on van morir almenys vuitanta mil persones,

So Sorry, un collage fabricat amb nou mil motxilles, inscrit en el projecte The

Sichuan Earthquake Names Project (2009).

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-ai-weiwei-sunflower-seeds
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-ai-weiwei-sunflower-seeds
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Ai Weiwei (2009). So Sorry (The Sichuan Earthquake Names Project).

Font: Haus der Kunst (https://hausderkunst.de/en/exhibitions/ai-weiwei-so-sorry)

Finalment, també cal esmentar dos artistes que, amb la seva pràctica pictòrica,

construeixen imatges totalment pop, encara que els seus mètodes i els seus

registres visuals estiguin tan separats i es moguin entre l'autoreferencialitat i la

paròdia: els pintors Wang Guangyi (1957) i Yue Minjun (1962). Tant l'un com

l'altre s'apropien dels paràmetres de producció del pop (repetició exhaustiva

de temes, cromatismes contrastats, grans formats, etcètera) per produir resul-

tats molt diferents; en el cas de Guangyi, s'apropia de l'aparença del cartellis-

me socialista (cosa que faran també artistes de carrer com Banksy o Shephard

Fairey, vegeu l'apartat 5) per introduir elements de la cultura de masses com

logotips de marques, pròxim al procediment del culture jamming dels anys se-

tanta; en el cas de Minjun, introdueix el seu propi rostre –com a crítica a la

percepció occidental que tots els xinesos són iguals– multiplicat i desencaixat

en una ganyota de riure histriònica en diversos escenaris apropiats de la cul-

tura universal, com pot ser el quadre de Goya Els afusellaments del tres de maig

(1813-1814).
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Wang Guangyi (2002). Chanel n.º 19 (Great Criticism).

Font: Col·lecció privada (https://www.artsy.net/artwork/wang-guangyi-wang-yan-yi-chanel-no-19-from-the-great-criticism-
series)

https://www.artsy.net/artwork/wang-guangyi-wang-yan-yi-chanel-no-19-from-the-great-criticism-series
https://www.artsy.net/artwork/wang-guangyi-wang-yan-yi-chanel-no-19-from-the-great-criticism-series
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Yue Minjun (1995). The Execution

Font: Col·lecció Trevor Simon (http://www.yuanfangmagazine.com/artes/el-arte-en-cualquier-parte/la-carcajada-de-yue-
minjun/)

4.3. El Japó i les apropiacions de la cultura visual

Es pot afirmar sense por de caure en una hipèrbole que el Japó és el focus de

contemporaneïtat amb més densitat d'imatges per metre quadrat. També és el

món de l'art visual, que comporta una immersió per a l'espectador occidental

que sol produir una forta impressió, com la de Roland Barthes en L'imperi dels

signes, entestat a descodificar i interpretar la visualitat de la cultura japonesa –

l'escriptura ideogràfica, el menjar, la cerimònia del te, el sumo, etcètera– com

si fos un text, des d'una perspectiva semiòtica.

Tot i que certes tesis són discutibles, l'autoritat de la imatge és present, en pe-

tita mesura, en la cultura nipona. L'arxipèlag japonès va viure aïllat durant

gairebé dos-cents anys de la resta d'un món que, de mica en mica, escurçava

les seves distàncies; durant el domini de la família Tokugawa els japonesos

havien viscut aliens a la colonització de l'Àsia per part de les potències occi-

dentals, més enllà d'uns mínims intercanvis culturals i comercials amb els ho-

landesos (aquesta era la via d'entrada per a les estampes japoneses a Europa,

que tant fascinarien impressionistes i postimpressionistes com Manet i Van

Gogh). El 1853, els Estats Units van enviar l'expedició capitanejada pel como-

dor Perry amb l'objectiu de convèncer els japonesos d'abandonar la seva vo-

luntat d'aïllament sota l'amenaça de setge si en el termini d'un any no obri-

en les seves fronteres al món occidental. El Japó va assistir a una vertiginosa

modernització amb la instal·lació d'infraestructures comercials i de comuni-

cacions i va assumir els caràcters, posicions i institucions de potències com

França, Anglaterra o els Estats Units (procés raonablement ben descrit en el

film L'últim samurai, Edward Zwick, 2003). Aquests últims van ser els que van

exercir més influència, amb el desembarcament de la indústria editorial, un

sector que esdevindrà vital en l'economia japonesa actual.

http://www.yuanfangmagazine.com/artes/el-arte-en-cualquier-parte/la-carcajada-de-yue-minjun/
http://www.yuanfangmagazine.com/artes/el-arte-en-cualquier-parte/la-carcajada-de-yue-minjun/
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La primera revista gràfica, Japan Punch, creada a imatge i semblança de la se-

va predecessora britànica –Punch (1841)–, va publicar el seu primer número

el 1861. Aquesta publicació satírica es va adaptar a la tradició japonesa del

gravat xilogràfic policromat de finals del XVIII, exemplificada en mestres com

Utamaro Kitagawa i els registres de la quotidianitat de Tòquio (abans anome-

nada Edo) de l'anomenat món flotant (浮世 絵, ukiyo-e), però també, i més

important, en un altre tipus de representació més esbossada de la realitat i de

caràcter humorístic procedents del pintor i estampador Katsushika Hokusai i

de les seves caricatures i rondalles (漫画, manga), tots dos antecedents del cò-

mic japonès o manga.

Katsushika Hokusai (1814). Gravat de Hokusai Man-ga

Font: Ukiyo-e Ota Museu Memorial d'Art de Tòquio (http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-manga-
universe)

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-manga-universe
http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-manga-universe
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Pel que fa a la gènesi de la cultura pop japonesa de la segona meitat del se-

gle XX, no es pot ometre la figura del dibuixant i animador Osamu Tezuka.

Tezuka, admirador de Walt Disney, va introduir l'estereotip dels personatges

d'ulls grans i rostre occidentalitzat i, a més, va ser qui més va influir en les for-

mes narratives del còmic i l'animació, per exemple, deGō Nagai, Hideo Shino-

da, Hayao Miyazaki, Masamune Shirō, entre d'altres, fins a l'arribada del revul-

siu que va suposar la publicació del manga Akira de Katsuhiro Ōtomo el 1982.

El Japó de la Segona Guerra Mundial va quedar marcat per la humiliació de la

derrota per part dels nord-americans, a més de convertir-se en un protectorat

sota el general McArthur fins al 1951 i de l'indefugible terror atòmic producte

de les bombes a Hiroshima i Nagasaki. L'ocupació dels Estats Units va imposar

una sèrie de productes culturals –dels xiclets al rock– que afectarien l'evolució

posterior del país, continuant amb una tensió estructural entre tradició i mo-

dernitat. Així, a l'assimilació de les dinàmiques de la cultura pop, difosa gràcies

al creixement exponencial de la indústria editorial i de la societat de consum,

afavorida igualment per l'increment massiu de la tecnologia miniaturitzada,

va produir com a resultat un sincretisme cultural que, al seu torn, s'ha repro-

jectat cap al món occidental per mitjà de la decoració minimalista, la gastro-

nomia del ramen i el sashimi, els videojocs, el manga i els dibuixos animats,

per esmentar-ne alguns exemples il·lustratius.

Bibliografia recomanada

T.�J.�Craig (ed.) (2015). Japan
Pop: Inside the World of the Ja-
panese Popular Culture. Lon-
dres: Routledge.
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Osamu Tezuka (1959). Planxa original de Tetsuwan Atomu

Font: Col·lecció privada (https://www.artcurial.com/en/news/osamu-tezuka-astro-boy-sold-269-400-eu)

El patró de funcionament de l'itinerari circular d'apropiació-assimila-

ció-apropiació queda il·lustrat amb l'artista Takashi Murakami (1962). El cas

de Murakami és paradigmàtic d'un cap de producció o, fins i tot, d'un mag-

nat industrial: ha fundat l'estudi d'animació Studio 4 C i les empreses Kaikai

Kiki Company i, també, Hiropon Factory; i, tot i ser un artista eminentment

apropiacionista, ha arribat a instituir la marca ©Murakami en exposicions de

tot el món en què ha col·laborat amb marques de moda d'alt nivell com Issey

Miyake (1999), Louis Vuitton (2002) o Vans (2015), però també amb músics

com el cantant de hip-hop Kanye West (Graduation, 2007). L'enorme quanti-

tat de projectes en els quals està implicat Murakami obliga a procedir com

una cadena de muntatge –des de creatius publicitaris fins a dissenyadors, in-

cloent-hi escultors, modeladors i guionistes, com ara el britànic Damien Hirst–

https://www.artcurial.com/en/news/osamu-tezuka-astro-boy-sold-269-400-eu
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per complir amb els compromisos d'innombrables peces que, encara que sem-

bli paradoxal, no veuen devaluat el seu valor. Murakami no és només un sin-

tetitzador visual eficaç, sinó que també ha reflexionat sobre la seva pròpia obra

tot fent un exercici metadiscursiu del qual ha sorgit la categoria estètica del

©Superflat, desenvolupada en la mostra homònima celebrada al MoCA de Los

Angeles el 2001: el superpla seria la culminació de la cultura pop, atès que el

desplegament d'aquesta es configura en l'apoteosi de la bidimensionalitat dels

mitjans de comunicació de massa.

Takashi Murakami (2013). With Eyes on the Reality of One Hundred Years from Now

Font: http://www.artnet.com/artists/takashi-murakami/with-eyes-on-the-reality-of-one-hundred-years-
ncR8wXAIU-5oEnDiXYNxjg2

4.4. L'Espanya postdictatorial

Cal destacar especialment la recepció del pop a Espanya. La cultura pop va

penetrar al país pels mecanismes de la indústria musical, principalment; un

dels exemples més primerencs d'assimilació dels gestos, les aparences i els ele-

ments significatius del pop al fenomen dels fans va ser el del Dúo Dinámico,

que el 1958 els van introduir de manera pionera en un país que s'estava mo-

dernitzant a marxes forçades.

Una cosa similar va passar en el cas del cinema comercial, que va instal·lar els

mecanismes de representació en el pop per inserir una aparença de moderni-

tat i, també, promocionar les produccions discogràfiques del moment. Encara

que, a diferència d'altres cinematografies nacionals, a Espanya ja existia un

http://www.artnet.com/artists/takashi-murakami/with-eyes-on-the-reality-of-one-hundred-years-ncR8wXAIU-5oEnDiXYNxjg2
http://www.artnet.com/artists/takashi-murakami/with-eyes-on-the-reality-of-one-hundred-years-ncR8wXAIU-5oEnDiXYNxjg2
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subgènere de cinema musical d'èxit i acceptat pel públic, ens referim al cinema

de folklòriques, amb indubtables referències a la cultura popular, representa-

des des de finals dels anys quaranta per les realitzacions de Florián Rey i Benito

Perojo, amb les actuacions de l'Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita

Castro i, més tard, amb les de Lola Flores. No obstant això, l'èxit internacional

de la pel·lícula musical protagonitzada pel grup The Beatles, A Hard's Day Night

(Richard Lester, 1964) va afavorir la rèplica a Espanya de films com Búsqueme

a esa chica (Fernando Palacios, 1964), Historias de la televisión (José Luis Sáenz

de Heredia, 1965), Los chicos con las chicas (Javier Aguirre, 1967) o Una vez al

año ser hippy no hace daño (Javier Aguirre, 1969).

Amb tot, pel que fa a la pràctica artística i a causa de la situació política del

país, encara sota la dictadura de Franco fins al 1975, el pop va establir una

línia de reflexió que se circumscriuria a assumptes relacionats amb la repressió

ideològica o la crítica de la moralitat imperant. Els noms més rellevants que se

situen en aquesta orientació són els d'Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Darío

Villalba, Luis Gordillo o l'Equipo Crónica (Manolo Valdés, Rafael Solbes, Juan

Antonio Toledo). Exemples d'aquestes dinàmiques polítiques i alhora pop en

la seva variant hispana serien pintures com la de l'Equipo Crónica i El intruso

(1969) o la pintura d'Eduardo Arroyo El caballero español (1970), totes dues

patrons que il·lustren el mecanisme de crítica de la cultura franquista.
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Eduardo Arroyo (1970). El caballero español

Font: Centre Georges Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBbago/rK8794

Segons Simón Marchán (1974, pàg. 37), en els seus primerencs diagnòstics de

1972, la raó de l'escàs interès pel pop es basava en una diferència de sincronit-

zació social a Espanya respecte dels referents exteriors:

«el modelo neocapitalista aparece sembrado de contradicciones, pues la transición no ha
sido del conjunto del país, sino de alguno de sus sectores, en especial de la burguesía
urbana. Esto explica el mimetismo, la ambivalencia y su desplazamiento al reportaje
social y al realismo crítico».

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBbago/rK8794
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Però la irrupció en l'escena espanyola d'un imaginari pop més canònic i proper

a les dosis de superficialitat i estètiques més coloristes dels americans Warhol

o Jones potser es trobaria en les produccions des de la instauració de la demo-

cràcia el 1978. Els nous aires de llibertat després de la fi de la dictadura van

introduir la possibilitat d'exposar temes que eren tabú, com ara les imatges de

sexe explícit o de consum de drogues –a semblança de les produccions a The

Factory–, dins del que s'ha anomenat per convenció movida madrileña. Encara

que en altres ciutats van sorgir moviments més o menys espontanis –sobretot

a Barcelona i a València, però també en enclavaments del País Basc com Bilbao

o Sant Sebastià–, Madrid pot ser el paradigma de gresol en què es van barre-

jar heterogèniament els renovats aires del pop al costat de les influències del

nou fenomen punk (a priori, antimodern, la qual cosa és contradictòria). Això

va donar com a resultat suggestives produccions eclèctiques que disposaven

el cromatisme bigarrat, les composicions barroques, l'apropiació de referents

i l'autoreferencialitat.2

Però, sens dubte, la imatge de la movida s'ha de buscar en els quadres de Cos-

tus (o també, els Costus), Enrique Naya Igueravide (1953-1989) i Juan José

Carrero Galofré (1955-1989), parella artística i sentimental que des del 1981

fins al 1989 van desenvolupar un personal i suggestiu estil a mig camí entre

el kitsch i el folklore espanyol, tot utilitzant una subtil apropiació tant dels

codis visuals del nacionalcatolicisme com de personatges populars en les re-

vistes il·lustrades de crònica social. Com a models, van fer servir nombrosos

amics i artistes; alguns exemples que es poden veure a la sèrie sobre el Valle

de los Caídos són la cantant Alaska (Olvido Gara) a Templanza (1981) i La pi-

edad (1983); Fanny MacNamara (Fabio de Miguel) a San Lucas Evangelista La

inspiración divina (1981, cal recordar que sant Lluc és el patró dels pintors);

o el també cantant Tino Casal (José Celestino Casal) en el paper de Franco a

Caudillo (1983).

(2)Aquestes característiques es po-
den observar en la publicació de
la mítica revista La Luna de Madrid
(1982-1988), en què es van do-
nar a conèixer artistes i il·lustradors
d'entre els quals cal citar Javier Ma-
riscal, Ceesepe (Carlos Sánchez
Pérez), Fanny MacNamara i Pe-
dro Almodóvar, Roberto González
Fernández, també en els còmics
contraculturals (els batejats com
a comix) com la revista El Víbora,
amb Nazario Luque (Anarcoma,
1983; Alí Babá y los 40 maricones,
1993) o Rodrigo Muñoz Ballester
(Manuel, 1982; Manuel no está so-
lo, 1983).
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Costus (1983). Caudillo

Font: Col·lecció de l'Ajuntament de Cadis, https://www.libertaddigital.com/fotos/tino-casal-25-aniversario-muerte-
cultura-1012293/07-caudillo-costus.jpg.html

Tot i que el fenomen de la cultura pop s'ha continuat estenent des de la dèca-

da dels anys vuitanta en endavant, concretament amb els canals dels mitjans

de comunicació de massa, en comparació, la pràctica d'un art pop a Espanya

ha estat més fragmentada i irregular. Amb tota probabilitat, les raons cal bus-

car-les en el fet que després de la Transició la cultura popular purament pop

(en contraposició a la cultura folklòrica) va tornar als seus nuclis d'origen (la

premsa, la televisió i el cinema). En el cas del cinema, si hi ha un realitzador

pop rellevant és, sens dubte, el Pedro Almodóvar de la primera època fins a

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). No obstant això, a principis del

segle XXI l'art pop espanyol va rebre un nou impuls amb l'obra d'artistes de

generacions posteriors. En aquest sentit, caldria esmentar diversos noms, tots

en relació amb el Museu d'Art Contemporani de Castella i Lleó (2005) i que

han seguit mantenint la seva producció centrada exclusivament en l'àmbit

d'aquesta tendència: Silvia Prada, (1969), Carles Congost (1970) i Ruth Gómez

(1976). Sota la protecció del MUSAC en la seva primera etapa amb Rafael Doc-

tor Roncero com a director i Agustín Pérez Rubio com a subdirector, l'art pop

espanyol va viure una època de revitalització.

En efecte, el MUSAC, apadrinat per Fangoria (el conjunt musical format per

Olvido Gara i Nacho Canut), va apostar per una producció centrada precisa-

ment en la representació de la cultura pop com a espai de conflicte intergene-

racional i condició necessària en la transfiguració de la personalitat, una mena

https://www.libertaddigital.com/fotos/tino-casal-25-aniversario-muerte-cultura-1012293/07-caudillo-costus.jpg.html
https://www.libertaddigital.com/fotos/tino-casal-25-aniversario-muerte-cultura-1012293/07-caudillo-costus.jpg.html
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de ritu de pas postmodern. Així, per exemple, ho formulava Carles Congost en

la miniòpera de vídeo en vuit actes Un mystique determinado (2001), en com-

binació amb els projectes musicals d'Astrud i Hidrogenesse (Manolo Martínez

i Genís Segarra) i la producció del MUSAC. No exempta d'un àcid i iconoclasta

sentit de l'humor, en l'obra Un mystique determinado es narra la història d'un

adolescent (interpretat per l'actor televisiu Pablo Rivero) destinat a ser un fut-

bolista que aconsegueix rebel·lar-se contra el seu dòcil estatut burgès i conver-

tir-se en un artista: «gracias a una tarjeta de vídeo y una beca de Arteleku / será

muy fácil mostrar lo que hay en mi cabeza».

4.5. Àfrica, els oblidats del pop?

Hem deixat per al final el comentari de dues enormes àrees, innegablement

riques en produccions culturals a causa de la complexitat de les seves històries,

canalitzades per mitjà del xoc entre les cultures d'origen i les cultures invaso-

res. Des del segle XVI, en el cas d'Amèrica, i a partir del XVII, però sobretot el

segle XIX en el cas d'Àfrica, tots dos continents han rebut innombrables estí-

muls –majoritàriament violents, és clar– que han interferit en l'ordenació dels

seus processos de creació cultural i han modificat la construcció de les seves

identitats, originant consegüentment aculturacions i hibridacions en major o

menor grau.

Des del segle XIX, el llarg període de repartiment entre les potències coloni-

als, parlar de cultura popular en el cas de l'Àfrica és interpretar les seves pro-

duccions sota el prisma de la raresa en contraposició a l'occidentalitat; és a

dir, les interfícies de coneixement que suposen les manifestacions estètiques

o artístiques, han estat analitzades des de les perspectives antropològica i et-

nogràfica introduint-hi el contrast de l'exotisme, l'anomalia o, fins i tot, la

inferioritat. Aquest és l'origen de la tendència sistemàtica en el reduccionisme

que comporta la mirada etnocèntrica cap als fenòmens culturals dels altres

que no són ni blancs ni occidentals: com que no es poden captar determinats

patrons que comporten els processos de coneixement –rituals o no– la cultura

externa se n'apropia i els desvirtualitza. Això passava quan Picasso assumia la

configuració de les «màscares africanes» (com si servissin per al mateix les del

poble Dogon a Mali que les dels Fang a Gabon o Guinea, per exemple). Les

reduïa a un denominador comú, que era el de la seva alteritat respecte a la

cultura occidental.

Analitzar, per tant, la cultura pop a Àfrica és inscriure-la dins de tot un seguit

d'elements que són exògens a l'immens continent. Les induccions que ha re-

but han afavorit la polvorització del sistema de pensament basat en la llen-

gua indígena –el mateix fenomen que a l'Amèrica Llatina– en detriment de les

llengües invasores, com el francès, molt estès des del nord, al Magrib, fins al

sud, a Madagascar. No és en va que un dels exemples que es poden portar a

col·lació de les relacions amb la francofonia africana és el de l'anomenada So-

ciété des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE, una traducció apro-

ximada podria ser Societat de Creadors d'Ambient i de Persones Elegants). La

Enllaç d'interès

The Congo Dandies
(RTD, 2015), https://
www.youtube.com/watch?
v=W27PnUuXR_A

https://www.youtube.com/watch?v=W27PnUuXR_A
https://www.youtube.com/watch?v=W27PnUuXR_A
https://www.youtube.com/watch?v=W27PnUuXR_A
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SAPE i els seus practicants, sapeurs (en francès significa 'sapador' i, a causa de

l'homofonia, es llegeix com saper, que vol dir 'vestir elegantment') són una

de les manifestacions de transferència cultural més interessants dels darrers

cinquanta anys; els sapeurs serien una mena de tribu urbana sorgida princi-

palment a Brazzaville (capital de la República del Congo), i també a Kinshasa

(antiga Léopoldville, capital de la República Democràtica del Congo) a través

de l'assimilació i la interacció dels emigrants amb la moda de França i retro-

projectada en sòl africà. La SAPE funciona com un cos de resistència que ma-

nipula els estilemes de la moda (efímera per naturalesa) per produir una iden-

titat que s'expressa per mitjà de la distinció i de l'elegància; així mateix, incor-

pora els colors expressiu –entès com a africanitzant– per subvertir els codis de

vestimenta aplicats a les classes socials.

Portada del llibre dedicat als sapeurs de Kinshasa i Brazzaville, Gentlemen of Bacongo (Daniele
Tamagni, 2009)

Font: https://www.mancodemag.com/entertainment/gentlemen-of-bacongo-2/

Amb plantejaments de subversió i de resistència similars, però inscrits en una

focalització de la pràctica del model arquitectònic, es va gestar l'obra del con-

golès Bodis Isek Kingelesz (o Kingelez), participant de la mítica exposició que

atorgaria visibilitat (encara que no sense crítiques del seu neocolonialisme cul-

tural) a l'art africà que, tradicionalment, s'havia relegat a les col·leccions dels

https://www.mancodemag.com/entertainment/gentlemen-of-bacongo-2/


CC-BY-NC-ND • PID_00261247 55 Història cultural del pop

museus etnogràfics. Ens referim a la mostra del Centre Georges Pompidou Les

magiciens de la terre (1989), que va tenir tant d'impacte que es va reeditar amb

motiu del vint-i-cinquè aniversari, el 2014, Magiciens de la terre: 1989, 2014.

Retour sur une exposition légendaire.

Kingelesz es va fer famós i va estar present en exposicions tant individuals com

col·lectives en el circuit internacional en ciutats com Xangai, Berlín, Ljubljana

o Madrid. Les seves obres eren principalment maquetes de ciutats futuristes en

què se sintetitzaven les capritxoses formes del pop�arquitectònic. La crítica

en va trobar les evocacions més immediates en el col·lectiu Archigram dels

anys seixanta, una redefinició de l'africà o l'africanitat, és a dir, de l'imaginari

concebut per i per a l'espectador occidental des de la seva posició etnocèntrica

i, també, una crítica a l'utopisme del moviment modern en arquitectura, entre

els quals hi hauria Le Corbusier i Mies van der Rohe. La filiació formal amb el

pop es manifesta sobretot en els elements visuals manllevats de la publicitat

i en els logotips modificats de marques. Així, en peces de diferent cronologia,

com ara Kinshasa la Belle (1991), Kimbeville (1994) i New Manhattan City 3021

(2001), es distingeixen les evocacions dels contrastos arquitectònics presents

a Las Vegas a què s'afegeix l'ornament geomètric purament africà. Kingelez

retorna a la seva obra una versió reduccionista del patrimoni cultural africà

redefinida pel prisma occidental: l'arquitectura utòpica d'una futura Kinshasa

rica i pròspera ha de comportar-se visualment amb un gest de complicitat co-

lorista en el capitalisme pop.3

(3)Una cosa similar a l'atmosfera
aconseguida a la capital de la fictí-
cia Wakanda, ideada per Jack Kirby
i Stan Lee en els anys còmics dels
anys setanta, reimaginada en els
films recents de la factoria cine-
matogràfica Marvel Black Panther
(Ryan Coogler, 2018) i Avengers:
Infinity War (Anthony i Joe Russo,
2018).
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Portada del catàleg de l'exposició City Dreams, dedicada a Kingelesz al MOMA de Nova York
(fins al gener de 2019). Vista de Kimbeville (1994)

Font: MOMA (https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3889)

4.6. L'Amèrica Llatina

Bona part de l'escrit en els paràgrafs introductoris del subapartat anterior ser-

veix per contextualitzar l'assimilació de la cultura pop a l'Amèrica Llatina. De

la mateixa manera que el continent africà és un vast territori que majoritàri-

ament va ser conquerit per la llavors corona castellana a partir del segle XVI,

unint-se al procés invasiu i aculturitzador, l'Imperi Portuguès i, ja més tard,

entre els segles XVIII i XIX, les diverses onades d'immigrants que, no només

des d'Europa (francesos i alemanys) sinó també des de l'Àsia, es van situar en

diversos països amb les seves herències i patrimonis identitaris (vegeu el que

anotem sobre el sincretisme del jazz al final de l'apartat 1) que interaccionari-

en amb els ja de per si complexos –en termes de producció cultural– llocs de

destí, com ara al Brasil.

Una altra de les qüestions rellevants per entendre l'encaix de la cultura pop

a l'Amèrica Llatina són les enormes diferències entre els centres urbans i les

àrees d'influència en què es desenvolupen. En el cas americà, entre les dècades

dels anys vint i quaranta, les ciutats de Mèxic D. F., São Paulo, Santiago de Xile

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3889
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o Buenos Aires eren assentaments metropolitans que, en termes de magnitud,

no tenien res per envejar a ciutats com París o Londres; de fet, en el cas del

Brasil es va formar una avantguarda pròpia amb mecanismes d'assimilació de

l'antropofàgia�cultural, en què les tendències euroamericanes influents eren

canibalitzades i engolides per reelaborar-se. Aquest concepte creat per Oswald

de Andrade seria summament influent en generacions posteriors d'artistes.

En els anys seixanta es va produir un debat en l'àmbit cultural de tota l'Amèrica

Llatina sobre la necessitat de distingir les aportacions pròpies del continent

sud i les vingudes de fora, colonialistes i imperialistes, per poder comprendre

més a fons l'«autèntica» identitat llatinoamericana fora d'aquestes influències.

Aquesta preocupació va ser el marc de debats calorosos en l'àmbit artístic sobre

les tendències expressives que els artistes havien de promoure en les obres.

D'una banda, hi havia l'ombra de l'art abstracte vingut dels Estats Units que

molts autors van condemnar com una estratègia de despolitització i contra

una tradició figurativa de l'Amèrica Llatina des del mateix muralisme mexicà.

Enmig de tot això, el pop podria semblar justament la tendència capitalista

i de celebració del consum, però, no obstant això, va ser admesa incondicio-

nalment. Aquí, conceptes com antropofàgia, creats a la dècada dels anys vint,

van tornar a ser protagonistes, ja que la reinvenció del pop al sud donava re-

sultat a un pop hot, com el va anomenar Frederico Morais. Hot per tropical,

però també per polític. Però per què s'havia d'admetre el pop, per molt hot

que sigui, si és justament un símbol del capitalisme? Els teòrics d'esquerres

van transigir amb aquest moviment per una raó de pes. La cultura pop, amb

la seva llegibilitat i capacitat d'arribar a les masses, era un mitjà perfecte per a

la propaganda política revolucionària i anticapitalista d'aquells anys.

Al Brasil, Rubens Gerchman va fer unes lletres gegants en què es podia llegir la

paraula luta ('lluita'), una crida de resistència evident en la dictadura militar.

A l'Argentina, Alberto Jacoby dissenyà un pòster amb la imatge mítica de Che

Guevara on es podia llegir: «Un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en

la pared». El brasiler Cildo Meireles proposa un sistema per escriure missatges

antiimperialistes a les ampolles de Coca-Cola. Com que eren lletres pintades de

blanc, aquestes només es percebien quan els envasos eren plens de refresc, de

manera que a la fàbrica no s'adonaven que estaven intervingudes i es tornaven

a omplir i col·locar en circulació. En aquesta obra, la frase contrahegemònica

«Yankies go home», en al·lusió a les intervencions militars brasileres i la seva

complicitat amb els Estats Units, era difosa mitjançant un dels objectes icònics

del capitalisme i l'imperialisme.
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Cildo Meireles (1970). Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-cola

Font: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/insercoes-em-circuitos-ideologicos-projeto-coca-cola-inserciones-circuitos

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/insercoes-em-circuitos-ideologicos-projeto-coca-cola-inserciones-circuitos
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5. Epíleg. Llegats de la neovanguardia pop i les
contaminacions (trans)mediàtiques

Per acabar, farem uns apunts breus sobre el llegat de la cultura pop i les trans-

formacions del pop art. Encara que al llarg de tot el mòdul hem anat veient

algunes ramificacions d'estils i altres relacions amb la pràctica contemporània,

volíem destacar-ne una (de les moltes existents, sens dubte): l'anomenat street

art o art�de�carrer. Les aproximacions i els estudis que hi ha hagut per explicar

aquest fenomen urbà són innombrables i sobrepassarien aquest espai, però,

amb tot, explicarem algunes conseqüències de la proliferació i la contamina-

ció visual del pop en una pràctica que en principi era subversiva i subjecta

a la connotació del vandalisme i que, després, ha arribat a integrar-se en els

circuits comercials de l'art, gràcies als principis mercantils neoliberals als quals

no se sostreu la cultura pop.

En un context a mig camí entre la resistència al mercat, la crítica a la institu-

ció artística i l'explotació de la marca hi ha la figura de Banksy. Encara que

probablement comencés el seu camí com a autor/a individual, no hi ha dubte

que Banksy funciona com un col·lectiu (com The Factory, vegeu el subapartat

3.2.1); no obstant això, Banksy s'ha convertit en una mena de Robin Hood

artístic que roba als rics, amb la venda milionària de les seves pintures, que

podrien trobar-se al carrer. Igual que Warhol, Banksy copia, reprodueix i repli-

ca amb variants cromàtiques i de contingut imatges de la cultura universal,

entre les quals hi ha les produïdes pel pop art. Com que la cultura pop és inhe-

rent al producte del capitalisme, és fàcil comprendre les possibilitats d'actuació

formal en les seves imatges per mitjà de la transformació dels seus missatges,

manllevats directament de l'activisme anticapitalista i antipublicitari dels anys

vuitanta, l'anomenat culture�jamming.
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Banksy (2010). Mona Lisa with Bazooka

Font: https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm

Mentre que Warhol representava la superficialitat, el caràcter anònim de

Banksy permet que qualsevol s'identifiqui amb el personatge per mitjà de la

seva idealització, estilització o mitificació�messiànica, com a agent social que

popularitza en termes estètics el descontentament i el plaer iconoclasta de pin-

tar una paret pública. En aquest acte d'identificació col·lectiva i de contempla-

ció de l'obra (apropiada, modificada, recontextualitzada, reinterpretada) hi ha

la maniobra que combina el gaudi estètic amb l'ètic, i d'aquí, probablement,

sorgeix el seu èxit.

Banksy (2004), Napalm Girl

Font: https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm

Banksy utilitza la cultura pop per transformar el seu significat i desposseir-la

del caràcter festiu i despolititzat que caracteritza principalment la imatge pu-

blicitària, un dels caladors iconogràfics més abundants en la seva obra. Fa sín-

tesis que es basen en el xoc abrupte entre una superfície de contingut amable i

https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm
https://www.theartstory.org/artist-banksy-artworks.htm
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colorista al qual s'afegeix un complement tràgic, agafat directament de la vida

real; per tant, en les seves intervencions s'insereixen realitat i ficció, connec-

tant amb l'imaginari col·lectiu present en els mitjans de comunicació de mas-

sa, la publicitat o els emblemes de les grans corporacions amb el ready-made i,

de manera adjacent, amb missatges de caràcter polític i ideològic marcat, així

com exhibint reflexos paròdics, satírics i tragicòmics de la realitat del món.
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Glossari

aculturació  f  Incorporació (en molts casos, forçada) a un grup de components culturals
d'un altre, generalment dominant.

apropiació cultural  f  Procés d'aculturació que sol procedir d'una posició d'un grup domi-
nant, que adopta o distorsiona elements tradicionals d'una cultura minoritària: per exemple,
la utilització dels pentinats típics d'arrel africana com a motiu de moda per part d'occidentals.

apropiacionisme  m  Procediment encunyat per la crítica anglosaxona derivat de la cate-
goria appropriation art –sobretot en relació amb el treball de fotògrafs com Richard Prince o
Sherrie Levine durant la dècada dels vuitanta– i que, per extensió, consisteix a utilitzar una
obra d'un altre autor i modificar-la parcialment o totalment per produir una obra diferent.
En termes literaris s'assemblaria a l'ús de la paròdia o a la intertextualització.

assimilació  f  Procés pel qual una minoria és acceptada en un grup majoritari aliè i en
el qual la primera perd de mica en mica les característiques originàries de la seva llengua i
costums. Pot ser voluntària o forçosa (per exemple, el cas dels immigrants, exiliats, refugiats,
deportats, etc.).

colonització cultural  f  Procés pel qual una cultura invasora imposa sobre una altra la
llengua, els costums o les seves institucions; en definitiva, la seva cosmovisió preval sobre la
de la cultura indígena, per la qual cosa es produeixen fenòmens de resistència o d'acceptació
(vegeu assimilació, aculturació o mimetització). En són exemples manifestos la llatinització
d'Europa durant l'Imperi Romà o la iberització d'Amèrica entre els segles XV i XVI.

contracultura  f  Sovint associada al que s'anomena corrent underground, és un concepte
difícil d'encaixar en els debats teòrics i posseeix múltiples aproximacions, en alguns casos
divergents. En general es pot entendre com el conjunt de pràctiques culturals urbanes que,
procedents de minories i identitats, entren en conflicte amb la cultura convencional pel seu
caràcter subversiu en termes ideològics, polítics, simbòlics, etcètera.

hibridació  f  Terme manllevat de la biologia. Des de la perspectiva dels estudis culturals,
procés que condueix a un tipus de construcció identitària difícilment reduïble a una categoria
única, i que es modela a partir d'elements significatius adquirits amb diferents intensitats
objectives i graus d'acceptació subjectiva, tant procedents de la cultura dominant com de la
cultura dominada. Així es crea una nova identitat diferent que no es correspon amb les dues
anteriors; un exemple significatiu seria el de les mostres de l'arquitectura religiosa del barroc
colonial espanyol i portuguès a l'Amèrica Llatina.

mimetització  f  Procés d'aculturació pel qual els subjectes colonitzats imiten les caracte-
rístiques identificatives dels colonitzadors. Segons Homi Bhabha, és un instrument de saber
i poder colonial, a més d'una estratègia d'exclusió social i simbòlica que es fa servir per dis-
criminar el bon natiu del mal natiu (Bhabha, 2002, pàg. 111-120).

superestructura  f  Terme marxista que, en línies generals, es refereix al conjunt de concep-
tes, pràctiques i institucions característiques que sorgeixen de l'estructura econòmica d'una
societat; per exemple, la llei, la forma de govern o la religió.
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Annex

Fites�significatives�en�la�línia�de�temps�geopolítica�(segle�XX)

Fi de la Segona Guerra Mundial (1945)

Guerra Freda (1947-1989)

Milions de desplaçats i reconstrucció d'Europa amb el Pla Marshall

(1948-1952)

Instauració afrikaner l'apartheid a Sud-àfrica (1948-1990)

Comitè d'Activitats Antiamericanes (1950-1956)

Descolonitzacions: Indoxina (1954), el Congo (1960), Nigèria (1960), Algèria

(1962), Guinea (1971)

Massacre de París (1961)

Pressió racial, boicot de Montgomery (1955)

Mort a la forca d'Adolf Eichmann a Ramallah (Israel, 1962)

Radicalització i polaritat dels Estats Units-Unió Soviètica, crisi dels míssils de

Cuba (1962)

Marxa sobre Washington (1963)

Assassinat de John F. Kennedy (1964)

Guerra dels Sis dies (1967)

Oposicions generalitzades a la Guerra del Vietnam, moviments estudiantils

(Praga, París); assassinat de Martin Luther King (1968)

Primer allunatge (1969); disturbis de Stonewall, Nova York (1969)

Procés d'alliberament de la dona (1968-1970)

Crisi ocasionada per l'OPEP (1974)

Dictadures del Con Sud: Argentina (Procés de Reorganització Nacional,

1976-1983) i Xile (Règim Militar, 1973-1990)

Guerra afganosoviètica (1979-1989)

Triangulació del neoliberalisme i neoconservadorisme: Papa Joan Pau II

(1978-2005), Margaret Thatcher (1979-1990), Ronald Reagan (1981-1989)

Guerra de les Malvines (1982)

Mikhaïl Gorbatxov, Secretari General del PCUS (1985), popularització dels ter-

mes glasnot i perestroika

Caiguda del Mur de Berlín, col·lapse de la Unió Soviètica (1989-1990)

Primera guerra del Golf (1990-1991)

Guerra i dissolució de Iugoslàvia (1991-2001)

Fi del sistema d'apartheid a Sud-àfrica; genocidi de Rwanda (1994)

Transferència de control sobre Hong Kong de la Gran Bretanya a la Xina (1998)
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