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Introducció

Pensar en cultura i mercat és una garantia de polèmica, 
perquè la manera com associem aquests dos conceptes està 
marcada per una gran ambivalència i una forta confusió con-
ceptual. Per això, mentre alguns consideren el mercat com el 
principal enemic de la cultura, d’altres creuen que n’és part 
consubstancial. Aquesta ambivalència fa que es pugui tant 
menystenir una cançó o una pel·lícula si no és “comercial” 
com considerar que el mateix fet de ser “comercial” és prova 
de la seva irrellevància. Així, la carrera professional de molts 
artistes sempre traça un equilibri determinat entre la populari-
tat en el mercat i la credibilitat artística o creativa, sigui un artista 
underground o una gran estrella de Hollywood.

El fet que gran part del que anomenem “cultura” passi avui 
dia pel “mercat”, sigui quin sigui aquest mercat, i amb un 
tipus o altra d’intervenció de l’Estat, genera reaccions diver-
ses, sovint paradoxals, com la dels que en la cerca d’un gust 
“autèntic” estan més pendents de qui distribueix i fi nança 
un producte cultural –o de si agrada a molta o poca gent, o a 
quin tipus de gent– que del producte cultural en ell mateix, 
o la dels que en els seus viatges turístics busquen una suposa-
da autenticitat premoderna consumint representacions d’un 
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aparent folklore originari empaquetades, i fi ns i tot inventa-
des, per ser venudes.

Som, per tant, davant d’un camp de mines conceptual, i 
per clarifi car-lo ens caldrà resseguir no només com hem anat 
teixint històricament la connexió entre cultura i mercat, sinó 
també com van aparèixer i s’han desenvolupat els mateixos 
termes de “cultura” i de “mercat”. Us proposem, per tant, 
fer un repàs històric al lligam entre aquests termes i al que 
s’amaga darrera les disposicions positives i negatives que te-
nim, sovint irrefl exivament, vers la seva interrelació. Serà així 
com ens adonarem que la manera com entenem el seu lligam 
està directament relacionada amb com pensem la industria-
lització, la democràcia, la desigualtat social, l’art, l’individu, 
el sentit i, lligada a tots ells, l’autenticitat.

Abans de començar, una advertència: les pàgines que se-
gueixen obviaran sistemàticament el paper de l’estat en els 
processos descrits. Tot i el seu paper clau en el desenvolupa-
ment tant del mercat com de la cultura, i de la interrelació 
entre un i altre hem optat fer només referències breus i pun-
tuals al seu paper.
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1. El desconcert modern

No fa tant, amb prou feines tres segles als països més in-
dustrialitzats, la vida de la majoria de la població es reproduïa 
materialment, generació rere generació, gràcies a una econo-
mia de subsistència i un petit intercanvi local. En l’aspecte 
simbòlic, la tradició i els costums passaven d’una generació 
a l’altra en comunitats petites i majoritàriament analfabetes, 
mitjançant la monitorització decisiva de l’Església. No hi ha-
via mitjans de comunicació ni escola tal i com els coneixem 
avui dia. Estem parlant del que sovint coneixem com “socie-
tat tradicional”.

Aquest món va ser radicalment transformat pel que ano-
menarem adveniment de la modernitat, que engloba la irrup-
ció del racionalisme, la ciència moderna i la creença en el 
progrés; l’individualisme modern i la democràcia; la indus-
trialització i el liberalisme econòmic; el pluralisme religiós i 
els avenços en els mitjans de comunicació físics i simbòlics; la 
urbanització i l’estat modern. Aquestes i altres innovacions, 
en defi nitiva, van fer trontollar el món de vida de les perso-
nes i va aparèixer una nova forma d’estar el món, la que Ber-
man (1988[1982]) descriu, usant una expressió de Marx, com 
aquella en la qual tot allò que és sòlid s’esvaeix en l’aire. 

En aquest nou context i el desconcert que generà, dos con-
ceptes van jugar i juguen un paper important en la manera 
com pensem el nou món social i posem ordre a la confusió 
i incertesa que ens genera: el “mercat” i la “cultura”. Com 
veurem, les realitats que intenten atrapar ambdós conceptes 
i la seva interrelació tenen a veure amb com es desenvolupa 
l’individualisme modern i la manera com donem sentit a la 
nostra existència.
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Modernització i mercat

La revolució industrial i l’extensió del que avui anomenem 
“mercat” va capgirar l’ordre social occidental. D’una societat 
rural que fonamentava l’ordre social en la propietat de la terra 
i la divisió de la societat en estaments, es va passar gradual-
ment a una organització social on el que determinaven la po-
sició social i la distribució dels recursos era el capital i la gestió 
de recursos mitjançant el mercat –sempre, no ho oblidem–, 
amb la col·laboració del naixent estat modern. A Anglaterra, 
el país que va liderar aquest procés, la transició es va produir 
durant el segle XVIII i, sobretot, el segle XIX. 

Primer, com explica Vivienne Brown (2007 [1992]), al se-
gle XVIII hi va haver un creixement econòmic moderat però 
gradual gràcies a l’augment signifi catiu del comerç (van mi-
llorar les comunicacions i les tècniques per intercanviar béns 
i serveis, i l’Estat va dedicar molts esforços a mantenir els in-
teressos comercials a l’estranger) i a una millora en la utilit-
zació de la força de treball. Així, sense cap revolució tècnica 
signifi cativa, es va produir una acumulació de la riquesa en 
circulació. Després, al segle XIX, amb els avenços tècnics del 
que després es va anomenar “producció industrial”, es va ac-
celerar el creixement mitjançant la producció en fàbriques.

A la vegada que es produïen aquestes transformacions, 
l’economia clàssica, l’arrel del que actualment coneixem com 
a “ciència econòmica”, establia els seus fonaments. Com su-
bratlla Brown (ibid.), Adam Smith va proporcionar el que 
acabaria sent una justifi cació d’una nova manera d’entendre 
l’organització material de la societat: la idea que el mercat 
capitalista competitiu canalitza l’egoisme dels individus de 
manera que el resultat és el major benestar col·lectiu. 
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En contra del pensament dominant fi ns aquell moment, 
ni l’egoisme era un pecat ni l’estat havia de dirigir l’economia 
o assegurar una provisió de béns sufi cient per garantir el be-
nestar col·lectiu. La nova idea assegurava que l’“economia”, 
gràcies al “mercat”, era un mecanisme que s’autoregulava. 
S’invertia, per tant, l’habitual subordinació del mercat a la 
societat: la millor manera d’organitzar l’economia passa a 
ser la d’afavorir els mercats autoregulats i lògics. El mercat 
competitiu com a regulador econòmic, per tant, instituïa 
l’“economia” com un domini separat i en posició de privilegi 
que es diferenciava del poder polític, la religió, la societat o la 
moral (Ibid: 110).

Amb aquesta perspectiva, ens adonem que, com recorden 
Slater i Tonkiss (2001), tot i que tendim a percebre el mercat 
com un fet natural i neutral, en realitat és un fet cultural, en 
el sentit que requereix, per funcionar, vincles, normes i pràc-
tiques culturals. Només cal pensar com, en la nova idea de 
l’economia i el mercat competitiu, de sobte el nou referent no 
és la moral ni la religió, sinó l’intercanvi, i que aquest només 
ha de seguir una guia, l’interès i el benefi ci personal. Cada 
forma d’intercanvi, no ho oblidem, juga un paper crucial en 
com reproduïm pautes de relacions i com coordinem les nos-
tres identitats, funcions i accions socials, i la societat de mer-
cat, com a forma de regular les desigualtats socials i l’accés 
als recursos en base a la propietat privada i l’acumulació del 
capital, no és una excepció.

El canvi d’horitzó, així, és indestriable del desenvolupa-
ment de l’individualisme modern. El món regulat pel mercat 
que s’imaginà Adam Smith a La riquesa de les Nacions era un 
món d’individus (bàsicament masculins) sobirans a la cerca 
competitiva del benefi ci personal, responsables del seu valor 
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en el marc del mercat. Com ha documentat Nick Rose (1989), 
per exemple, són molts els esforços que s’han bolcat per pro-
duir aquest “jo” modern, no només des de les lleis, l’escola o 
les regulacions, sinó també des de la ciència, la psicologia o la 
cerca de la implicació dels treballadors.

L’auge del mercat com a mecanisme de regulació social 
també va implicar una progressiva mercantilització de les re-
lacions socials. El que fi ns aleshores eren relacions personals 
(entre el senyor i els serfs, entre els habitants d’una població 
rural en el marc d’una economia bàsicament de subsistència), 
passaren a esdevenir en gran part relacions anònimes (regula-
des per l’intercanvi en el “mercat” i per l’Estat que, reclamant 
el monopoli de la violència legítima, en garantia el funciona-
ment). No és només que quan comprem articles de consum 
a través del mercat estem establint relacions completament 
anònimes amb els productors, sinó que en aquest món mo-
dern el valor de l’individu mateix passa a fonamentar-se en 
el mercat. El que abans et donava el naixement en un o altre 
estament i la vida honorable, passa a estar determinat pel que 
un fa en el mercat. Per això, durant el segle XIX es va anar 
deixant de parlar de “rangs”, “estaments” i “ordres” socials i 
es va estendre el terme “classe social”. 

En defi nitiva, el “mercat” tal i com existeix avui dia i la 
manera com ens pensem com a individus a través seu, no 
són fets “naturals”, sinó el resultat d’una producció històrica 
que ha durat tres segles i que ens condiciona més del que 
sovint som capaços de reconèixer. Tant hem naturalitzat la 
prominència del mercat en les nostres relacions socials, que 
hem acceptat la mercantilització de la nostra aparença física 
–cirurgia estètica–, la maternitat –mares de lloguer– o la cura 
dels nostres progenitors –residències i curadors professio-
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nal-. El mercat no és actualment un complement a la nostra 
existència, sinó un espai central fora del qual som incapaços 
d’existir socialment. No només perquè és el principal espai on 
obtenir els recursos –a banda de les transferències regulades 
per l’Estat–, sinó perquè sense consumir difícilment sabem 
existir socialment: necessitem passar pel mercat per tenir un 
lloc on dormir, per tenir menjar per portar-nos a la boca, roba 
per vestir-nos i oci per realitzar-nos. També la “cultura” és 
impensable sense el mercat.

La idea de cultura per atrapar i repensar el caos

Abans de parlar del lligam entre mercat i cultura, ens cal 
clarifi car què és el que s’amaga darrera d’un terme tant poliè-
dric com el de cultura. I, per fer-ho, ens cal prendre conscièn-
cia que, tot i la seva gran indefi nició, la noció de cultura ha 
estat una de les eines fonamentals que hem usat per donar 
sentit als canvis i als reptes que ens ha plantejat el que ano-
menem modernitat, així com a les transformacions lligades a 
l’auge del mercat.

Com va disseccionar fa unes dècades Raymond Williams 
(1992 [1958]), la paraula “cultura” s’usava fa molts pocs segles 
sobretot en el sentit de tenir cura de la terra i del creixement 
natural (en el sentit, per exemple, de “cultivar”). Per analogia, 
es va anar estenent el seu ús al procés de formació humana. 
Durant el segle XIX, aquesta analogia es va anar estenent a la 
idea de cultura com a perfeccionament humà, com un estat 
general o hàbit de la ment i, després, com un estat general 
del desenvolupament intel·lectual, espiritual o estètic, no només 
dels individus, sinó de tota una societat. Lligada a aquest sig-
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nifi cant, va aparèixer l’accepció de cultura com el conjunt del 
cos de les arts, que és la cultura que generalment trobem a les 
seccions de cultura dels diaris.

Durant el segle XIX, això no obstant, es desenvolupà en 
el marc del romanticisme una idea de “cultura” que anava en 
una direcció diferent, que no s’associa al perfeccionament i 
desenvolupament humà, a la “civilització”, sinó que defen-
sava que calia parlar de “cultures”, en plural, per remarcar la 
incommensurabilitat de les cultures nacionals i tradicionals 
(també els nous conceptes de “cultura popular” i “folklore”). 
Així, el terme cultura feia referència a un mode de vida mate-
rial, intel·lectual i espiritual particular, no a un procés de des-
envolupament. Aquest esdevindria el que anomenem “sentit 
antropològic de la cultura” (d’un poble, d’un grup, d’un pe-
ríode històric o de la humanitat en general), que es caracte-
ritza pel seu relativisme i per la no jerarquització entre una 
cultura alta i una de baixa.

La tensió entre aquesta darrera accepció del terme cultura 
com a mode de vida, arrelada en el relativisme cultural, en el 
respecte al valor de qualsevol “cultura”, i el grup de defi ni-
cions anteriors, que pressuposen una cultura desenvolupada, 
bona i civilitzada, que s’oposa a una manca de cultura, a una 
incultura, negativa i primitiva, és a l’arrel de les grans contra-
diccions en la manera com utilitzem i pensem el terme avui 
dia, també en relació al seu lligam amb el mercat. El fet d’usar 
la noció de cultura en una o altra direcció està directament 
relacionat amb com entenem la modernització i, molt con-
cretament, aspectes centrals d’aquestes com la democràcia, la 
industrialització o la classe social. 

Com explica Williams (ibid.), tots els debats al voltant 
d’aquest nou concepte tenien a veure amb com es reaccio-
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nava a les pors i disrupcions que generà l’industrialisme, 
l’emergència de la classe social i la democratització. Tenien a 
veure, en el que ens ocupa, amb la reacció a com la industria-
lització i l’auge de l’economia de mercat estava minant l’ordre 
social, la unicitat de la vida i el sentit moral de l’existència. El 
concepte de cultura, així, s’oposava a l’amoralitat del mercat 
i les conseqüències “deshumanitzadores” de la industrialit-
zació. Davant del desconcert i la sensació de pèrdua que pro-
vocà la modernitat, la cultura va esdevenir com una taula de 
salvació en els seus dos principals sentits.

D’una banda, la cultura en tant que desenvolupament 
intel·lectual, espiritual o estètic dels individus i d’una població, 
permetia evitar els problemes deshumanitzadors del mercat 
i la industrialització. El valor superior de l’“alta” cultura en 
relació a la “baixa”, així com la fe en l’educació com la solució 
a tots els mals socials (la “culturalització” de les masses), pres-
suposen aquest punt de vista. També va en aquesta direcció 
l’entronització romàntica de l’art i de l’artista com el geni do-
tat per la creativitat que genera sentit i elevava l’experiència. 
Cal recordar que la mateixa idea d’art i d’artista no es conso-
lida fi ns el segle XIX. Abans, la separació entre artista i artesà 
no existia, ja que no s’havia estès la idea moderna de l’art, 
deutora del romanticisme, que el considera una esfera de sig-
nifi cat genial i superior. Com explica Shiner (2004 [2001]), 
l’art renaixentista no es feia per ser exposat en un museu, sinó 
per complir un objectiu en un lloc concret, fos aquest una 
església, un dormitori o una sala determinada. 

D’altra banda, la cultura en tant que forma de vida particu-
lar, permetia evitar l’esfondrament del sentit i la unicitat de la 
vida mitjançant la recuperació i articulació de la cultura d’un 
poble en un sentit més ampli. Davant d’una economia de mer-
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cat i una industrialització deshumanitzadora que trencava els 
vincles morals, apareixien durant el segle XIX conceptes com 
“cultura tradicional”, “cultura folk” o “cultura popular” que, 
lligats a l’auge de la idea de nació, busquen enllaçar amb el 
passat medieval d’un poble mitjançant la seva cultura par-
ticular i incommensurable. El que fi ns aleshores passava de 
generació en generació de manera espontània esdevé de sobte 
objecte d’atenció i conservació conscient i també de reinven-
ció en el procés de creació dels estats-nació. 

Aquest particularisme de la cultura tradicional contrasta 
amb l’universalisme amb el que pensem la cultura de “les 
arts”, que apareix així com a més elevada. Durant el segle XX, 
el particularisme de la cultura tradicional d’una nació es va 
aplicar a altres particularismes, com ara el de les formes cultu-
rals de les “minories” o de sectors socials determinats, com la 
“cultura obrera” o la “cultura juvenil”. 

Fixem-nos en el cas del pop: a mesura que la tecnologia de 
la reproducció del text, el so i la imatge faciliten la producció 
i difusió de continguts, neix una nova “cultura popular” en el 
marc del mercat i per al mercat. El que en el context anglosaxó 
s’anomena “cultura pop” (cultura popular contemporània, 
que englobaria per exemple la moda, la televisió, el rock i 
el pop o les cultures juvenils) estableix unes formes de valor 
i jerarquització diferents tant a la cultura tradicional com a 
l’“alta” cultura, en el sentit que, per a molts, el valor no el 
proporciona ni la connexió amb les arrels autèntiques d’un 
poble ni l’excel·lència cultural universal encarnada en el geni 
de l’artista, sinó la mateixa popularitat (les llistes dels més 
venuts) o les formes de diferenciació alternatives d’aquesta 
popularitat (els estils subculturals que es desenvolupen en 
oposició a la centralitat comercial).
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El discurs segons el qual la cultura de les arts és universal i 
més elevada en relació a la resta, que són “menors”, s’ha anat 
posant en dubte durant la segona meitat del segle XX. No en 
va, la diferenciació entre una “alta” cultura (bona) i altres de 
“baixes” (menors) sempre ha generat una forta tensió amb 
l’ideal democràtic associat a la modernitat. Si en un principi 
es considerava que la democràcia cultural passava per “cul-
turitzar” les classes baixes, per estimular el seu accés a l’alta 
cultura, durant el segle XX es va anar estenent també la idea 
que això implicava caure en l’elitisme cultural i que també 
calia respectar la cultura i la forma de vida d’aquestes classes 
populars, en una tensió que, com veurem als propers capítols, 
encara avui dia no està resolta i que afecta decisivament com 
pensem el lligam entre mercat i cultura.

Individu i societat

Com hem anat veient en els apartats anteriors, els nous ter-
mes “cultura” i “mercat”, en el marc de l’adveniment de la mo-
dernitat, són inseparables de l’emergència de l’individualisme 
modern en el nou marc industrial i democràtic. Tant l’un com 
l’altre són fonamentals en la manera com ens pensem i en la 
manera com pensem el nostre encaix amb la societat que ens 
envolta. El mercat i la cultura impliquen una forma determi-
nada d’autorealitzar-nos com a individus, però també d’obtenir 
una posició o ubicació social. 

Impliquen una forma d’autorealitzar-nos, primer, perquè 
condicionen la nostra individualitat en el sentit que, d’una 
banda, el mercat pressuposa, com hem vist, individus calcu-
ladors que fan eleccions a la cerca competitiva del benefi ci 
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personal en un mercat anònim i instrumental, amoral; i que, 
d’altra banda, la cultura ens obre un espai d’autorealització 
bé sigui a través del perfeccionament intel·lectual, espiritual 
i estètic o bé sigui a través de la cerca del sentit en una recu-
peració i manteniment de formes culturals tradicionals o de 
l’exploració del plaer a través de la cultura popular contem-
porània.

En segon lloc, impliquen una forma d’ubicar-nos en les je-
rarquies socials, perquè el valor que tenim es fonamenta en el 
mercat (la nostra classe social) i també en el nostre grau de 
desenvolupament intel·lectual i espiritual (la cultura “eleva-
da”, “culta”, per a posicions “elevades”) o en el nostre estil o 
forma de vida.

Ens cal per tant aturar-nos a aprofundir una mica més en 
aquest doble lligam, és a dir, a entendre el paper del mercat 
i la cultura en com ens autorealitzem i en com ens ubiquem so-
cialment. En fer-ho, no només entendrem millor el seu lli-
gam amb l’individualisme modern, amb la nostra experiència 
de la modernitat, sinó que col·locarem les bases per després 
comprendre la tensió pròpia de les mirades contemporànies a 
l’articulació entre mercat i cultura.

Comencem amb el mercat i la cultura com a espais 
d’autorealització, elecció i autonomia. Ja hem vist com el món 
regulat pel mercat que s’imaginà Adam Smith implicava indi-
vidus sobirans, racionals i autoregulats a la cerca del benefi ci 
personal. En oposició a la constricció de la vida medieval, on 
l’individu estava més lligat per naixement a un ordre social 
i una localitat, l’auge del mercat competitiu com a forma 
d’organització social substitueix molts vincles personals per 
altres d’anònims (mitjançant el mercat). Progressivament, 
s’obre a l’individu un espai d’interacció on ha de fer eleccions 
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per projectar la seva trajectòria vital en el futur. Un espai, 
recordem-ho, on l’individu es pensa com a formalment lliure 
de fer les eleccions que cregui oportunes seguint no normes 
morals, sinó el seu propi interès. En aquest context, així, es 
desenvolupa l’individualisme fonamentat en la cerca del pro-
pi valor i dignitat a través de la validació del mercat. 

Es va instaurar, com a resultat d’un procés lent i sovint 
violent que no podem donar per descomptat, la norma de 
l’ètica del treball, basada en càlcul racional, l’autodisciplina, 
la postergació del plaer i l’orientació al treball. A banda de les 
afi nitats electives apuntades per Max Weber entre el capitalis-
me i l’ètica del treball pròpia del protestantisme i, molt parti-
cularment, d’algunes branques d’aquest, fou necessari tot un 
procés d’adoctrinament i disciplinarització de la població per 
fer que el nou sistema de producció tirés endavant. Avui dia, 
la importància de l’ètica del treball és, per moltes crítiques 
que rebi, un aspecte indiscutiblement central de les nostres 
societats, ja que és en gran part a través de la validació en el 
mercat que els individus accedeixen a la seva “llibertat” i vali-
den el seu “valor”. Són, en altres paraules, elements bàsics en 
la construcció d’això tant modern que anomenem “carrera” 
o “projecte de vida”.

Però com també hem constatat, la industrialització i el 
mercat competitiu van encendre moltes alarmes per la deshu-
manització que implicaven, i una de les respostes a aquestes 
pors va ser la mateixa idea de cultura. Davant la manca de 
moral en l’organització econòmica, les duríssimes condicions 
de treball fabril, les grans migracions i la ràpida urbanització, 
la “cultura” s’erigí com una medicina. Davant la buidor i la 
pobresa d’esperit, s’erigeix com a via per impedir la desfeta 
social la idea de cultura com a desenvolupament intel·lectual, 
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espiritual i estètic dels individus i els col·lectius. Els artis-
tes, en aquest marc, esdevenen referents d’una experiència 
signifi cativa perquè gràcies al geni creador que els atorga el 
romanticisme ens ajuden a entendre i restablir el sentit de 
l’existència.

A aquesta primacia de la cultura i de l’artista com a resis-
tència a la buidor de la industrialització i el mercat compe-
titiu li hem de sumar la creixent importància de les formes 
de vida lligades a l’oci i el consum com a espais d’expressió i 
realització, també relacionades amb el romanticisme. Segons 
la tesi de Campbell (1994 [1987]), així com l’ètica del treball 
presenta unes afi nitats electives amb l’ètica protestant, l’ètica 
del consum les té amb l’ètica romàntica i la seva entronització 
de l’autorealització mitjançant l’exploració del propi desig, el 
que anomena fantasiejar i somniar despert. Per a Campbell, 
aquesta característica bàsica de l’hedonisme modern, la capa-
citat d’utilitzar els poders imaginatius i creatius per construir 
imatges mentals que es consumeixen pel plaer que proporcio-
nen, està connectada amb la justifi cació romàntica del plaer 
com a via per assolir la veritat i escapar a la buidor de la vida 
moderna.

Com adverteix McCracken (1988), l’explosió del consum 
ja es va donar entre els nobles i l’aristocràcia anglesa els se-
gles XVI i XVII, i entre les classes benestants el segle XVIII. 
Durant el segle XIX va agafar més presència social, tot i que 
la majoria de la població hi tenia restringit l’accés, i a mesura 
que avançava el segle XX es va anar estenent a les emergents 
classes mitjanes, primer, i a les classes treballadores, després. 
Aquest canvi implicava, com remarca Bronner (1989) en rela-
ció al segle XIX nord-americà, que la vida passava de moure’s 
al voltant del mercat local per fer-ho al voltant del centre de 
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consum (les ciutats), i que el consum deixava de fer referència 
al confort per passar a associar-se al desig. L’auge de la urba-
nització i del consum durant el segle XIX també va accentuar 
el problema de les “aparences”, que ja estava present des del 
segle XVI a través de l’auge del valor de la “sinceritat” (Tri-
lling, 1997[1972]), en el sentit de comunicació que no engan-
ya ni amaga ni decep. Com veurem més endavant, aquest serà 
un tema clau durant el segle XX.

L’extensió del consum modern, que coincideix amb 
l’aparició de la publicitat moderna, evidencia com el desen-
volupament de l’individualisme modern s’entrellaça amb les 
necessitats productives i econòmiques. Així com a l’inici de 
la industrialització va ser fonamental obtenir treballadors dis-
ciplinats, a mesura que la producció industrial va permetre 
anar més enllà dels productes bàsics de subsistència, també 
fou necessari assegurar la demanda, és a dir, consumidors. 
Calien persones amb prou capacitat adquisitiva per consumir 
l’excedent d’articles de consum i que, a més, usessin aquest 
nivell adquisitiu no per treballar menys o per estalviar sinó 
per consumir més, i per això calia un desig insaciable i cons-
tant d’articles de consum. 

A mesura que es consoliden tant l’art i l’artista moderns, 
d’una banda, com el consumisme modern, de l’altra, amb-
dues esferes esdevenen elements fonamentals de l’individu 
modern, que conjuntament amb l’ètica del treball i la perse-
cució instrumental del propi interès a través del mercat que 
hem vist abans, impliquen una idea de l’individu que es fa ell 
mateix amb la mirada posada en el futur, en oposició a aquell 
individu medieval que, en canvi, estava incrustat en una co-
munitat local i en un rang determinat i bàsicament mirava els 
avantpassats i la tradició per obtenir una guia d’acció. Tant a 
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través de l’acció econòmica al mercat competitiu com de la 
nostra relació amb l’art i el consum, ens fem i expressem com 
a individus, ens pensem com a creadors del nostre futur i de 
la nostra vida.

Però com hem dit, l’individualisme modern no només ex-
perimenta el mercat i la cultura com espais d’autorealització, 
elecció i autonomia, sinó també de jerarquització i ubicació 
social dels individus. I és que tot i l’èmfasi que hem posat 
fi ns ara en la possibilitat d’elecció i autonomia dels indivi-
dus, no podem deixar de banda que tant el mercat com la 
cultura i el consum són espais no només fortament estruc-
turats per les desigualtats socials i el poder, sinó que, a més, 
el que hi passa és fonamental per la reproducció d’aquestes 
desigualtats.

Comencem fi xant-nos en el mercat, que a més d’espai 
d’autorealització és també un espai de jerarquització social. 
En tant que el mercat estructura el repartiment dels recursos 
d’una economia, és a través d’ell que obtenim una posició 
social. En terminologia sociològica, diem que el mercat és el 
principal mitjà a través del qual obtenim una posició de clas-
se, s’entengui aquesta com un grup homogeni i conscient o 
com una escala de desigualtat socioeconòmica.

Cal subratllar, a més, que, contràriament a la percepció 
del “lliure” mercat com un espai que garanteix l’autonomia 
individual, aquest és també un espai fortament estructurat. 
Dit en altres paraules, l’aparent llibertat de l’individu per 
traçar la pròpia trajectòria i ubicar-se socialment a través del 
mercat està limitada no només per les mateixes habilitats, 
capacitats i per la sort, sinó per desigualtats de partida molt 
importants (no només materials, sinó també de desigual ad-
quisició d’habilitats i acreditacions segons la classe social a 



© UOC   El desconcert modern25

què es pertany). El mercat no és, per tant,  un espai neutre que 
es limita a organitzar l’economia, sinó un espai històric que es 
fonamenta en institucions, normes i pràctiques concretes que 
benefi cien uns més que uns altres. Només així podem enten-
dre que el mercat accepti la desigualtat de partida, i que validi 
unes característiques concretes i no unes altres. 

No cal esmerçar-se gaire per adonar-se que no tothom en-
tra a competir en el mercat amb els mateixos recursos, tant de 
capital econòmic i relacional com de coneixements, habilitats 
i hàbits que permetin jugar amb avantatge. El mercat permet, 
per exemple, que el marge d’actuació dels que tenen capital 
sigui molt major que el dels que no en tenen, i també accepta 
que els individus “cultivats” tinguin clar avantatge en relació 
als que no ho són. Fins i tot en termes de gènere, els homes, 
en tant que individus amb més disponibilitat horària i de de-
dicació a causa de la divisió sexual del treball familiar actual, 
tenen en la confi guració actual del mercat de treball un clar 
avantatge sobre les dones. Qualsevol anàlisi del mercat, per 
tant, sempre ha de tenir molt present que, a més de permetre 
l’autonomia, també estructura i constreny. 

Això ens ajuda a posar en dubte l’oposició taxativa entre 
cultura i mercat. Si el mercat no és una institució “neutra”, 
separada de la moral i de la cultura, sinó que depèn d’un 
conjunt de pràctiques, normes, regulacions i institucions per 
existir i prendre forma, aleshores vol dir que el mercat està 
incrustat i forma part d’una cultura en el sentit antropològic. 
Ho veurem molt clarament, per exemple, quan analitzem la 
regulació legal de la propietat intel·lectual en la qual se sus-
tenta la indústria cultural actual.

Fixem-nos ara en la cultura. Talment com passava amb el 
mercat, la “Cultura en majúscula”, la cultura tradicional i la 
cultura popular contemporània associada al consum les ex-
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perimentem com espais de creativitat i llibertat. Són espais 
que, en oposició al temps de treball i transacció econòmica, 
ens permeten desenvolupar l’esperit, el plaer i la creativitat 
simbòlica. Però també com passava amb el mercat, també són 
espais que no només tenen molt a veure amb com ens ubi-
quem en les jerarquies socials, sinó que a més confi guren un 
espai on no tothom juga amb les mateixes possibilitats.

Ja Max Weber (1993 [1922]) i Thornstein Veblen (1998 
[1899]) van identifi car a començaments del segle XX la im-
portància dels estils de vida com a dimensió d’estratifi cació 
que complementava al paper del mercat. A través del que 
Weber anomenà estatus, fonamentat en l’“honor social” que 
assolim a través del consum, però també de la pertinència 
ètnica i altres elements, es posa en marxa el mecanisme del 
tancament social que fa que els sectors amb més estatus evitin 
barrejar-se amb els que en tenen menys, contribuint així no 
només a reproduir les desigualtats, sinó a evitar que el mercat 
sigui realment competitiu.

En contrast amb l’experiència del consum com a espai 
d’autonomia i experimentació, per tant, aquests autors iden-
tifi caven la lògica social que fa que els diferents estils de vida 
tinguin una forta relació amb les diferents posicions socials 
d’origen, d’una banda, i amb la reproducció d’aquestes posi-
cions, de l’altra.

Qui més bé ha desenvolupat aquesta mirada en la sociolo-
gia contemporània ha estat Pierre Bourdieu (1988 [1979]), que 
va mostrar com no només el consum, sinó la “Cultura en ma-
júscula” també està relacionada amb la posició social i la seva 
reproducció. En el seu estudi del gust, va mostrar com l’alta 
cultura, la que forma part del que anomena “gust distingit”, 
està molt més present en les posicions més altes a l’estructura 
de classes, mentre que, a la inversa, les formes populars de 
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cultura tendeixen a estar molt més presents en les classes tre-
balladores. El resultat d’aquesta realitat és que les diferències 
culturals esdevenen una barrera social molt important per a 
les classes treballadores, que a les difi cultats econòmiques per 
participar en igualtat de condicions en l’arena social, han de 
sumar els handicaps culturals que es troben quan la seva cul-
tura és menystinguda i rebutjada a les escoles, a les institu-
cions o als llocs més alts de l’estructura ocupacional.

Per a Bourdieu, darrere la pretensió d’universalitat de 
l’“alta cultura” s’amaga un intent de convertir una cultura 
particular, la de la burgesia, en la cultura legítima i, per tant, 
socialment valorada. Des d’aquest punt de vista l’enaltiment 
no només de l’estètica occidental, sinó la mateixa accep-
ció de la idea de cultura com a desenvolupament espiritual, 
intel·lectual i estètic, amagaria un mecanisme de reproducció 
de les desigualtats socials.

Arribem així al fi nal d’aquest primer capítol, que ha volgut 
clarifi car els signifi cats dels conceptes de mercat i cultura per 
posar en primer terme com estan inevitablement lligats a la 
modernització. En aquest sentit hem vist com cultura i mercat 
són, en el seu origen, termes antitètics, però que en realitat 
estan més entrellaçats del que a primera vista podria semblar. 
Les pàgines anteriors també ens han servit per adonar-nos de 
la importància d’aquests dos conceptes per entendre el desen-
volupament de l’individualisme modern i de la tensió entre la 
mirada al mercat i la cultura com a espais d’autonomia i crea-
tivitat, d’una banda, i com a espais de desigualtat, de l’altra. 
Totes aquestes tensions ens ajudaran a identifi car les grans 
maneres d’entendre el lligam entre cultura i mercat durant el 
segle XX, que desenvoluparem en les pàgines que segueixen.
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2. El consum de la cultura i la cultura de 
consum

Un cop fi xades les bases dels termes “mercat” i “cultu-
ra” i havent assenyalat com aquests tenen a veure amb com 
pensem el lligam entre individu i societat, ens dedicarem en 
aquest apartat a analitzar alguns aspectes clau del desenvolu-
pament, a Occident, de l’entrellaçament entre un i altre du-
rant el segle XX. Ens centrarem sobretot en la importància del 
mercat a l’hora de proporcionar la infraestructura necessària 
per a moltes formes de creació cultural, en el desenvolupa-
ment de la cultura com a article de consum, i en la importàn-
cia del consum en general en les nostres formes de relacions 
culturals. 

En l’apartat anterior hem vist com la idea de cultura es 
desenvolupa com a reacció a la deshumanització que provoca 
la industrialització i la preeminència del mercat. La cultura és 
vista, des d’aquest punt de vista, com l’espai de desenvolupa-
ment de l’esperit en oposició a un mercat que percebem sense 
ànima perquè té com a única moral el benefi ci i l’interès par-
ticular. A la vegada, també hem vist com el desenvolupament 
del consum té una infl uència claríssima en les formes de vida 
que confi guren aquella segona accepció de cultura en un sen-
tit ampli. En aquest capítol anirem encara més lluny i veurem 
com la cultura tal i com l’entenem, també l’anomenada alta 
cultura, està intrínsecament lligada al mercat. O, dit d’una 
altra manera, el mercat té un paper clau en el mateix desen-
volupament, transmissió i articulació de la cultura en les seves 
diferents accepcions. 
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Consum de la cultura

Cada forma de producció cultural, des dels esbarts dansai-
res fi ns a les avantguardes, des dels còmics fi ns als blocs o les 
cultures juvenils, han necessitat una infraestructura econò-
mica que garantís la creació i la distribució dels seus materials 
simbòlics. 

Un cop hem deixat enrere les societats tradicionals i hem 
entrat al món modern, on les relacions anònimes que trans-
cendeixen una localitat petita guanyen centralitat, per tal 
que es creïn, representin, interpretin, enregistrin o circulin 
tots els materials culturals, cal mobilitzar molts recursos hu-
mans i materials, és a dir, diners, temps i persones. Pensem, 
per exemple, en el que Howard Becker anomena món de l’art 
(1982) que, com explica, depèn per existir d’un gran nom-
bre d’intermediaris: creadors, crítics, productors, formadors, 
programadors, distribuïdors, edifi cis, instruments, pintures, 
pel·lícules, magatzems, mitjans de comunicació i de difusió, 
circuits artístics, sales d’exposició i concerts, etc. O pensem en 
com fi ns i tot en la confi guració del que anomenem cultura 
tradicional, que tendim a associar al voluntarisme i la trans-
missió oral, es desenvolupa durant el segle XIX gràcies a una 
infraestructura econòmica en la forma de reproducció i dis-
tribució de partitures i de textos per part d’activistes i empre-
nedors que sovint entenien la seva empresa en el marc d’un 
intent de “culturalitzar” el poble a través de formes culturals 
que els fossin més atractives que l’alta cultura. 

En el món actual, en defi nitiva, la manera d’organitzar 
aquests recursos humans i materials –malgrat el paper creixent 
de l’Estat durant el segle XX– és inseparable del mercat, cosa 
que no era així només fa un temps. I si el mercat ha esdevingut 
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central en aquesta organització dels recursos humans i mate-
rials necessaris per a la creació cultural és perquè ha generat 
un mercat per a la cultura. I això és una innovació històrica, 
ja que les idees mateixes de “consum cultural” o de “consum 
de la cultura” no tenien sentit fa un parell de segles.

A l’edat mitjana, la cultura associada als mitjans de comu-
nicació no existia. Els llibres, reproduïts a mà, només eren 
accessibles per a l’Església i una minoria de la població. El que 
avui anomenem “cultura tradicional”, per la seva banda, eren 
unes pràctiques locals, que es transmetien de generació en 
generació sense la necessitat de passar pel mercat, i amb un 
paper central també de l’Església. Finalment, el que avui dia 
pensem com a art, s’organitzava a partir sobretot de patrons 
concrets que encarregaven obres als artistes/artesans. Més que 
un “artista” que elabora una obra i la posa en venda al mer-
cat, el funcionament habitual consistia, com explica Shinner 
(2004 [2001]), en què un patró (l’Església o algú amb diners) 
llogava la feina d’un creador –que es percebia més com un 
artesà que com un artista en el sentit modern– per a fer una 
pintura o una escultura que havia de complir una funció de-
terminada en un lloc concret. La mateixa idea de “museu” 
era, per tant, impensable.

És durant els segles XVIII i XIX que s’instaura a Europa i 
Amèrica una nova manera d’organitzar la creació i circulació 
de les creacions simbòliques. El món de les belles arts, per 
exemple, passa progressivament d’una organització basada 
en el patronatge a una segons la qual la creació se sustenta 
en gran part en el mercat de l’art i un públic de classe mitja-
na. A començaments del segle XIX, a Europa i a Amèrica ja 
s’ha instaurat el nou sistema on són els artistes els que creen 
i després intenten vendre el que han fet a un públic més o 
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menys anònim a través del mercat, i on el valor de l’obra no 
depèn tant dels materials, el temps i la reputació de l’artista 
(com passa amb els artesans), sinó sobretot del valor de canvi, 
de la demanda que tingui un artista i una obra determinada 
al mercat. Això va lligat a l’auge de la fi gura de l’artista com 
a individu genial, i no com a artesà com en el passat, i acaba 
desenvolupant, a mesura que avança el segle XX, un mercat 
de l’art que mou xifres astronòmiques i fi ns i tot genera bom-
bolles especulatives anàlogues a les de la resta de l’economia.

Paral·lelament, es viu un altre desenvolupament molt im-
portant: l’aparició de la impremta. Aquesta innovació tècni-
ca de sobte possibilita fer una gran quantitat de còpies a un 
preu molt baix, la qual cosa facilita la creació d’un públic més 
ampli i estimula també l’aparició de nous intermediaris en-
tre els autors i els lectors: els editors. Durant el segle XVI ja 
apareixen els primers intents d’establir límits i monopolis a 
la reproducció i la distribució de llibres, no només per part 
del poder per censurar el que no els interessava, sinó també 
dels editors per garantir el benefi ci que podien treure de la 
seva mercantilització (fou habitual, per exemple, que fossin 
els editors, no els autors, els que tinguessin els drets sobre 
les obres). En aquest context, per regular aquestes qüestions 
apareixen, a començaments del segle XVIII a Anglaterra, les 
primeres lleis de drets d’autor.

Aquest és un aspecte clau per entendre el paper cada cop 
més important del mercat en la producció i distribució de la 
cultura, que és la idea segons la qual l’individu que crea una 
obra té un dret natural sobre aquesta obra. Ens estem referint 
a la idea de propietat intel·lectual i, més concretament, la forma 
de propietat intel·lectual que afecta les creacions artístiques, 
els drets d’autor. Sense aquesta legislació sobre la propietat pri-
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vada d’algunes formes de coneixement, informació i creati-
vitat no podem entendre com entrellacem mercat i cultura 
des d’aleshores. A diferència del que era habitual en el passat, 
arriba un moment en la història d’Occident que es considera 
que la cultura, i també el disseny d’articles i de tecnologia 
comercialitzable, requereix protecció. Com expliquen May i 
Sell (2005), des del fi nal de l’Edat Mitjana es va anar desen-
volupant una legislació per garantir que els que tenen idees 
puguin restringir el seu us als altres. Això pot prendre la for-
ma de patents, de marques registrades, de secret comercial o, 
pel que ens interessa, de drets d’autor (el copyright). Els drets 
d’autor garanteixen un monopoli sobre la possibilitat de co-
piar una expressió creativa particular, en el sentit d’expressió 
i forma artística (Matthew, 2010).

Tot i que tendim a donar per descomptada i considerar 
natural l’organització de les creacions culturals a través de la 
legislació sobre la propietat intel·lectual, Matthew (ibid.) re-
corda que de natural no en té res, atès que és, en realitat, el 
resultat d’un esforç molt gran de regulació. A diferència del 
que passa amb el menjar, l’or o la roba, la informació no es 
consumeix, ja que es pot usar indefi nidament i de manera 
simultània. Això vol dir que quan es comparteix, la seva uti-
litat no disminueix. Té un comportament, en aquest sentit, 
similar al dels béns públics. La possibilitat de fer negoci amb 
la informació, per tant, requereix generar escassetat artifi cial-
ment, que és el que fan els drets de propietat intel·lectual. Cal 
no oblidar que la propietat intel·lectual no regula l’escassetat, 
sinó que la crea amb l’argument que així ajuda a canalitzar els 
recursos escassos, a garantir que els creadors puguin dedicar-
se a crear per benefi ci del conjunt de la societat. La premissa 
és que la creativitat és escassa i, per tant, ha de ser protegida. 
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Aquest argument -que encara ara és el raonament clau per 
defensar els drets d’autor, per exemple en les campanyes de 
la indústria musical contra les xarxes d’intercanvi de música 
per Internet–, s’accentuaria durant el segle XIX amb les idees 
romàntiques, que van anar estenent la idea que l’artista és 
un geni creatiu i que té un dret “natural” i “inalienable” al 
producte del seu geni. En oposició al creador que lloga la seva 
força de treball (com feien els artistes/artesans en el passat 
o fan tants creadors de les industries culturals avui dia), el 
romanticisme estén la idea que és l’autor el que té dret a la 
propietat de la seva creació.

Aquesta posició, per natural que ens sembli ara, és molt 
controvertida, i per tant no hem d’oblidar que forma part 
d’una lluita molt particular pels interessos. En primer lloc, 
cal recordar que respon a un context històric molt concret: el 
nostre. A la Grècia i Roma antigues, per exemple, la idea del 
geni, la propietat o l’origen de les idees era limitada (May i Sell, 
2005). O, sense haver d’anar tant lluny, en el que actualment 
anomenem cultura tradicional, l’autoria era generalment di-
fosa i s’anava transmetent i transformant lliurement de gene-
ració en generació. A la mateixa Europa medieval, l’Església i 
el coneixement no estaven regulats pels drets d’autor, sinó pel 
la protecció contra el plagi, com encara es manté a la Univer-
sitat. No és fi ns al fi nal de l’Edat Mitjana que els gremis van 
començar a regular el comerç d’artesania i a buscar protecció 
pels dissenys i les tècniques. La primera ofi cina de patents es 
va establir a Venència l’any 1474 (ibid.).

En segon lloc, l’argumentació romàntica sobre el dret na-
tural del geni creador a la seva obra també és un desenvolu-
pament molt particular. Els primers romàntics anglesos, sense 
anar més lluny, concebien l’artista no tant com l’expressió del 
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geni individual, sinó de l’esperit de la seva època (Matthew, 
2010). No és difícil argumentar, a més, que si un artista és 
capaç de crear és gràcies a l’entorn social i cultural en el qual 
ha crescut: per exemple a l’accés a les creacions anteriors, als 
entorns formatius tant formals com informals, a les infraes-
tructures, a l’estimulació de la seva creativitat i a la possibili-
tat d’alliberar les seves energies per dedicar-les a la creació.

Finalment, en tercer lloc, també és discutible l’argument 
que els drets d’autor siguin necessaris per garantir la creati-
vitat, que ja trobem en la primera legislació anglesa sobre els 
drets d’autor a començaments del segle XVIII. En aquest cas, 
també es pot argumentar que si el que volem és estimular la 
creativitat el més lògic és garantir que la informació circuli 
lliurement, que com més lliure sigui l’accés a tota la informa-
ció i la creativitat que s’ha generat i s’està generant, com a re-
curs col·lectiu d’una societat, més creativitat es podrà generar 
(Lessig, 2004).

Aquesta darrera apreciació, de fet, la comparteixen par-
cialment totes les lleis de propietat intel·lectual, en el sentit 
que reconeixen que les idees, en principi, no poden ser ob-
jecte de propietat privada, i per aquesta raó garanteixen que 
la propietat duri només un temps. Al fi nal de l’Edat Mitjana, 
la unitat bàsica d’aquest equilibri entre el monopoli d’interès 
privat i els benefi cis públics de la seva evolució es va fi xar en 
14 anys, després dels quals les creacions deixaven d’estar so-
tmeses a les restriccions artifi cialment creades. En l’actualitat 
aquests terminis són més llargs (a Espanya, per exemple, dura 
en general tota la vida de l’autor més els primers setanta anys 
després de la seva mort). La legislació dels drets d’autor és, en 
aquest sentit, un intent de trobar un equilibri concret entre 
els drets dels creadors a benefi ciar-se de la seva creació gràcies 
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a la creació d’una escassetat artifi cial i els drets dels usuaris a 
benefi ciar-se de la lliure circulació d’informació.

En un primer moment, la legislació sobre la propietat 
intel·lectual es va desenvolupar per vies diverses a cada país, 
amb una preocupació que era bàsicament interna i nacional. 
És a fi nals del segle XIX que aquesta preocupació eminen-
tment nacional per la propietat intel·lectual es va començar a 
internacionalitzar a través de tractats entre països que prote-
gien tant la propietat industrial (1883) com les obres literàries 
i artístiques (1886). Aquests dos tractats són la base a partir de 
la qual s’ha construït el marc internacional actual per regular 
les patents i els drets d’autor (Matthew, 2010).

Això no obstant, el marc regulador és una cosa, i la seva 
aplicació una altra. Matthew (ibid.) apunta, per exemple, que 
de la mateixa manera que els Estats Units, en el seu desen-
volupament com a país, van ignorar els drets a la propietat 
intel·lectual europeus, al segle XX va fer la vista grossa davant 
la violació de les patents per part de Japó, Corea del Sud i 
Taiwan, gràcies a les quals es van desenvolupar ràpidament. 
També Silicon Valley, Hollywood o la mateixa Disney deuen 
el seu creixement inicial a un respecte molt lax als drets de 
propietat intel·lectual. Amb l’arribada al poder de Reagan i 
Tatcher als EUA i Anglaterra respectivament, es va revitalitzar 
la regulació dels drets de propietat intel·lectual, i els interes-
sos privats de la cultura han guanyat força en detriment de les 
nocions de bé públic.

Els drets de propietat intel·lectual, per tant, no són natu-
rals, sinó una construcció interessada, una regulació dels in-
teressos. La creació de l’escassetat busca generar una taxa de 
benefi ci, per a alguns com a manera de garantir unes bones 
condicions per a la creativitat, i per a d’altres més aviat en 
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interès de les indústries cultuals i en detriment de la creativitat. 
Són, en tot cas, una peça clau per entendre el lligam entre cul-
tura i mercat, sobretot en relació a l’extensió dels nous mit-
jans de reproducció tècnica de la cultura (la impremta primer, 
i la fotografi a, el fonògraf, la ràdio, el cinema i la televisió 
després; d’Internet en parlarem més endavant). 

Amb aquests mitjans de reproducció tècnica, apareixen 
nous intermediaris que mesuraven tant la producció com la 
distribució i circulació de les obres a través del mercat. Apa-
reix, com diu Williams (1981), una nova divisió del treball, 
que és en gran part organitzada per les emergents “indús-
tries culturals”, que podem defi nir, seguint  Hesmondhalgh 
(2005[2002]), com aquelles institucions (sobretot institucions 
que tenen l’objectiu d’obtenir benefi cis, però també institu-
cions estatals i associacions sense ànim de lucre) que estan 
més directament implicades en la producció de signifi cats so-
cials, i que inclouen la televisió, la ràdio, el cinema, la prem-
sa, l’edició de diaris, revistes i llibres, la música, la publicitat, 
les arts escèniques, Internet i, en un sentit més lax, les belles 
arts i fi ns i tot l’esport, l’electrònica, el programari i la moda. 

A mesura que augmentaven els diners que movien aques-
tes indústries culturals, també va créixer el seu volum i la 
complexitat amb la qual organitzaven tant la creació com la 
reproducció i distribució de la cultura (ibid.: 50). A partir, so-
bretot, de la meitat del segle XX, això es va generalitzar, i a 
partir dels anys 1970 i 1980, es va accentuar la internaciona-
lització i la creació de grans conglomerats, com analitzarem 
amb més detall al següent apartat.

Ens trobem, per tant, que, d’una banda, les belles arts van 
passar d’organitzar-se en base als patrons a fer-ho en relació 
a un mercat anònim, i que, de l’altra, apareix al voltant de la 
reproductibilitat tècnica tot un sector cultural que generarà 
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el que hem anomenat “cultura popular contemporània”. Si 
bé ambdues esferes confi guren el gruix del que generalment 
entenem com a “consum cultural”, ho fan amb posicions 
diferenciades, que generaran discursos oposats en relació a 
l’encaix entre mercat i cultura.

Mentre que la primera es considera “alta cultura”, la que 
contribueix al desenvolupament espiritual, intel·lectual i es-
tètic dels individus i dels països, la segona es titlla, sobretot 
abans de la dècada de 1960, de “baixa cultura”. Mentre que, 
en la primera, la potència de la fi gura de l’artista aconsegueix 
deixar en segon terme la dependència que aquest té del mer-
cat de l’art per subsistir, en la segona, el seu caràcter òbvia-
ment “comercial” i “popular” serà sovint objecte de crítica 
i menyspreu. A mesura que avança el segle XX, són molts 
els discursos que alarmen del fet que la lògica econòmica 
(mercantil) de les indústries culturals, no només no ajuda al 
desenvolupament intel·lectual, espiritual i estètic, sinó que 
l’impossibilita.

D’entre les crítiques primerenques en aquesta direcció, la 
més famosa, tot i que la seva popularitat no li arribà fi ns els 
anys 60, va ser la de Horkheimer i Adorno (1998 [1944]), que 
alertaren sobre el fet que la necessitat de les indústries cul-
turals d’arribar a com més públic millor per maximitzar els 
benefi cis les obligava a fer textos simples, pobres i homogenis 
que, enlloc de desenvolupar els individus els anestesiaven, 
els empobrien i els subjugaven. Des d’aleshores, les crítiques 
en aquesta i altres direccions han estat infi nites, amb accents 
diferents que, a més de denunciar la poca originalitat i crea-
tivitat que permet la indústria cultural i la lògica del benefi ci, 
assenyalen també la dependència que tenen els mitjans de 
comunicació dels anunciants, el problema que suposa que la 
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seva propietat privada posi els continguts en mans de for-
tunes molt poderoses amb interessos molt concrets, o la co-
lonització cultural de la resta del món per part de la cultura 
popular occidental i, sobretot, nord-americana.

En el proper apartat recuperarem aquests posicionaments 
crítics en relació a la mercantilització de la cultura en un sen-
tit més ampli, que abraça la cultura de consum en general. 
Acabem ara aquest breu repàs al que hem anomenat “consum 
de la cultura” o, el que és el mateix, la difi cultat de pensar en 
la producció i circulació de la cultura independentment del 
mercat, advertint el paper central i creixent de l’estat en el 
que hem comentat fi ns ara. Tot i que, com hem dit, no en-
trarem a analitzar les complexes articulacions entre les esferes 
mercantil i estatal en relació a la cultura, de cap de les ma-
neres pretenem restar-li importància: només cal recordar el 
seu paper de regulador i supervisor del mercat (des dels drets 
d’autor a les llicències i els comerços), la seva intervenció en 
la creació i circulació de cultura en les seves diferents accep-
cions (subvencions, formació, esdeveniments, institucions i 
equipaments culturals), o les formes d’orientar polítiques que 
tot i no anomenar-se “culturals”, com l’educació o l’atenció 
a la pobresa i a la diversitat, tenen molt a veure amb com es 
pensa el lligam entre cultura i mercat, per exemple en relació 
a la desigualtat. 



© UOC   Cultura i mercat40

Cultura de consum

A més d’entendre el consum de la cultura, o com la cultura 
s’ha mercantilitzat, ens cal encara fer un pas més. A banda de 
la nova organització de les belles arts en lògiques de mercat, 
de la importància del mercat en la difusió de la cultura tradi-
cional i popular, i de la creixent importància de la indústria 
cultural en la cultura popular contemporània, és important 
entendre la importància cultural del consum en un sentit am-
pli. Ens referim al que sovint s’anomena “cultura de consum”, 
en referència a la importància dels articles de consum en les 
nostres formes de vida i producció cultural, en com donem 
sentit al món i la posició que hi ocupem.

Quan hem analitzat l’aparició i desenvolupament de la 
noció de “mercat”, hem fet referència al desenvolupament no 
només d’una ètica del treball en l’esfera productiva, sinó tam-
bé d’una ètica del consum en l’esfera del consum. Hem iden-
tifi cat, als països capdavanters en el procés d’industrialització, 
un augment signifi catiu de la producció i del comerç durant 
el segles XVIII i XIX, que va generar una creixent presència 
del consum i l’hedonisme modern, sobretot en les classes mi-
tjanes i altes de la població. Ens cal, això no obstant, resseguir 
com s’arriba des d’aquí a la situació actual.

Primer, entre el fi nal del segle XIX i començaments del 
XX, el que hem anomenat hedonisme modern pren força 
amb l’augment continuat del consum i un seguit de canvis 
concomitants: el naixement de la publicitat moderna lligada 
a l’emergent premsa de masses, l’aparició del centre comer-
cial (els grans magatzems), l’embranzida del consum nacional 
que transcendeix l’orientació local i situa les ciutats al centre 
de totes les mirades. 
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Com hem dit, l’accés al consum era, tot i aquest augment, 
encara limitat per a una gran part de la població. És a partir 
de la Segona Guerra Mundial (o dels anys seixanta a Catalun-
ya) que les classes populars s’incorporen al consumisme com 
a conseqüència de l’auge de la producció en sèrie (gràcies a 
les cadenes de producció i la maquinària especialitzada), la 
consegüent baixada de preus dels articles de consum i, molt 
important, l’augment dels salaris.

Aquests darrers canvis sovint s’han intentat atrapar amb la 
noció de fordisme. El fordisme fa referència al paper emble-
màtic, en tant que símbol primerenc i infl uent, que va jugar 
en aquests desenvolupaments l’empresa nord-americana de 
cotxes Ford, que va revolucionar el sector de l’automòbil. Tot 
i que el terme és, com explica Allen (2007 [1992]), contro-
vertit pel seu reduccionisme, per ignorar la diversitat entre 
països, per exagerar l’exemplaritat de l’empresa Ford en els 
canvis i per no tenir en compte la importància de la tercia-
rització i la transnacionalització de les economies, ens ser-
veix per capturar la importància creixent del consum en el 
manteniment de l’economia de mercat occidental. És a dir, a 
mesura que augmenta exponencialment la producció, el ca-
pitalisme necessita que també augmenti la demanda i, per 
fer-ho, s’estimula augmentant la capacitat adquisitiva dels 
treballadors. A partir dels anys 1950, aquest axioma també 
va penetrar les polítiques públiques. Com a conseqüència de 
l’experiència en la intervenció estatal en l’economia durant 
la Segona Guerra Mundial, i amb la teoria Keynesiana com a 
guia d’acció, es van desenvolupar polítiques de control de la 
demanda (ibid).

El resultat va ser que entre el 1950 (una dècada més tard 
a Catalunya) i el 1973, Occident va viure un fort i continuat 
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creixement econòmic i que amplis sectors de la població van 
tenir a l’abast, per primer cop, una sèrie d’articles de consum 
abans inexistents o prohibitius: neveres, rentadores i aspira-
dores; televisions, ràdios i telèfons; cotxes, moda i turisme. Si 
a això li sumem el desenvolupament de les indústries cultu-
rals (cinema, televisió, ràdio, premsa, etc.), ens trobem que 
la vida quotidiana d’una gran majoria de la població estava 
més poblada que mai d’articles de consum, culturals o no, 
que generaven signifi cats i esdevenien materials a través dels 
quals es donava sentit al món social i a la posició que cadascú 
hi ocupava. 

A la vegada que l’Estat del Benestar de la postguerra des-
mercantilitzava parcialment alguns aspectes reproductius bà-
sics, es mercantilitzava en canvi l’esfera de l’oci i el temps 
lliure. En altres paraules, a mesura que se suavitzava la depen-
dència individual del mercat per accedir a la reproducció bà-
sica, és a dir, a l’habitatge, la sanitat, el menjar i els articles de 
primera necessitat, s’augmentava la dependència del mercat 
en el temps lliure i l’oci. Les implicacions que això va com-
portar en les formes de relacions culturals és el que intenta 
atrapar el terme “cultura de consum”.

En un primer moment, aquest accés massiu al consum va 
anar acompanyat de discursos sobre “l’abundància” i fi ns i 
tot de “l’aburgesament” de la classe treballadora. A diferència 
de les èpoques més austeres, en les quals hi havia una divisió 
bàsica entre els que tenien i els que no tenien accés a un con-
sum més enllà de la subsistència bàsica, cada vegada més, el 
consum va esdevenir un espai compartit que obria a amplis 
sectors de la població l’experiència de llibertat lligada no no-
més a la comoditat, sinó al desig, el plaer i l’autorealització a 
través del consum. A la vegada, també implicava que aquesta 
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esfera consumista jugava un paper més important en la ubi-
cació social, en com cadascú era percebut socialment a través 
de la diferenciació en el consum. S’accentuava així la impor-
tància relativa de l’oci i el temps lliure en com tracem les 
nostres trajectòries biogràfi ques i socials: en l’autorealització 
individual i en la dinàmica comparativa i competitiva en el 
consum.

Davant la constatació del pes creixent del consum i els 
mitjans de comunicació en la manera com ens relacionem 
amb els altres i amb nosaltres mateixos, podem parlar d’una 
autèntica infl ació simbòlica, en el sentit que ha augmentat 
exponencialment el volum i la diversitat de materials sim-
bòlics en circulació a través dels quals donem sentit al món i 
el lloc que hi ocupem. No parlem només de pel·lícules, músi-
ques, llibres, programes de televisió i Internet, sinó també del 
treball simbòlic que establim amb les modes, les marques, els 
famosos, la publicitat i els signifi cats associats als articles de 
consum que ens rodegen. 

Inicialment, els articles de consum estaven fortament es-
tandarditzats, i el joc de signifi cats es basava sobretot en el 
fet de tenir o no tenir determinats articles. El més rellevant 
era l’accés al consum, com a font de confort i de somnis, de 
treball autònom amb el desig, i també com a signe de posició 
social. La publicitat tendia, d’una banda, a ser més funcio-
nal i parlar de les propietats del producte; i d’altra banda a 
fer referència explícita al lligam entre un article de consum i 
l’estatus. A partir dels anys 60, 70 i 80, això no obstant, van 
aparèixer noves dinàmiques de diferenciació amb conseqüèn-
cies culturals molt importants. A mesura que els articles de 
consum omplien la vida social i esdevenien materials més i 
més centrals en com es donava sentit al món i en la posició 
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dels individus, es va produir un procés de fragmentació del 
consum. En aquest procés podem identifi car aspectes econò-
mics i també culturals.

En la banda econòmica, els canvis s’han interpretat des 
de molts punts de vista segons s’hagin destacat uns elements 
o uns altres. S’ha parlat d’un procés de postindustrialització 
a mesura que el sector industrial perdia pes relatiu en rela-
ció al sector serveis, i augmentava així la importància de les 
classes mitjanes amb feines relacionades amb la informació 
i el coneixement. En una línia semblant, però donant més 
importància al paper de les tecnologies digitals en els canvis, 
també s’ha parlat de la societat de la informació o de la socie-
tat xarxa. Molts altres han preferit centrar-se en el que s’ha 
anomenat procés de globalització. 

Tots aquests elements són importantíssims per entendre 
tant la importància de les classes mitjanes com el procés de 
desestandardització de la producció i, també, la globalització 
de la producció i el consum. Però per tal de focalitzar-nos més 
directament en com la producció s’ha entrelligat amb el pro-
cés de fragmentació del consum, ens fi xarem en les anàlisis 
que han destacat l’abandonament del model productiu for-
dista que acabem de comentar i el pas al que s’ha anomenat 
postfordisme o neofordisme. Parlem de la fl exibilització que 
sobretot a partir dels anys setanta va experimentar la produc-
ció a Occident i també al desenvolupament d’estils de vida 
molt més plurals i diferenciats.

Com a conseqüència a la crisis estructural del fordisme a 
inicis dels anys 70 (a causa de la difi cultat de continuar aug-
mentant la productivitat industrial i d’implementar el fordis-
me al sector serveis, d’una banda, i de la internacionalització 
de l’economia, de l’altra) es van anar introduint formes de 
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producció molt més fl exibles -menys burocràtiques- i descen-
tralitzades que permetien adaptar-se a demandes segmenta-
des i canviants. No és només que la creixent automatització 
de la producció i la centralitat de les tecnologies de la infor-
mació facilitessin aquesta adaptació, sinó que la producció a 
demanda (Just in Time) i la inversió en disseny de producte, 
màrqueting i publicitat, van contribuir al fet que el consumi-
dor estandarditzat del primer fordisme deixés pas a un con-
sumidor segmentat i dinàmic. Aquesta producció molt més 
fl exible i segmentada no només permetia adaptar-se a les di-
ferències socials, sinó que també proporcionava els materials 
per produir-les.

A la vegada, en la banda cultural, a partir dels anys cin-
quanta, es va anar estenent el que Frank (1998[1997]) ano-
mena crítica a la societat de masses. La crítica al conformisme, 
a la buidor de la burocratització de la producció en grans or-
ganitzacions i al consum estandarditzat del fordisme va co-
mençar a estendre’s entre sectors molt amplis de la població, 
fi ns a esdevenir dominant, als anys seixanta, entre un am-
pli sector de (els fi lls de) les classes mitjanes. L’interessant és 
que aquesta crítica a la societat de masses no es feia només ni 
primordialment des de les posicions de l’alta cultura ni les 
bohèmies artístiques, sinó des de la mateixa cultura popu-
lar contemporània, proporcionant així una solució nova al 
problema de les aparences, de la tensió entre artifi ci i autentici-
tat, que, com hem vist, sobrevola el procés de modernització, 
i molt particularment l’auge del mercat, la urbanització i el 
consumisme.

Aquesta nova manera de lluitar contra la deshumanització 
del mercat té molt a veure, això sí, amb una transferència 
dels ideals romàntics de la bohèmia artística a les subcultures 
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juvenils, primer, i al conjunt de la cultura juvenil i la cul-
tura de consum, després. Aquesta transferència consisteix 
a incorporar la romàntica actitud rebel, anticonvencional i 
transgressora com a font d’autenticitat, com a solució al pro-
blema de l’artifi ci i l’estandardització, dins la mateixa cultura 
popular. Estem parlant de l’auge de les cultures juvenils, so-
bretot a partir de la contracultura dels anys 60, i la posterior 
–com l’anomena Wilson (1999)– “bohemització de la cultura 
de masses”. Des d’aleshores, el rebuig a les convencions i a 
les institucions socials passa a formar part de la cultura de 
consum, a ser la norma, en el sentit que fi ns i tot la publicitat 
dels articles més convencionals acabarà procurant transmetre 
la imatge d’anticonvencionalitat i transgressió com a marca 
d’autenticitat. 

Aquesta transferència d’elements bohemis com a so-
lució al problema de l’autenticitat fi xa, així, les bases per a 
l’establiment de noves diferenciacions i jerarquies culturals 
dins la cultura de consum. La cultura de consum convencio-
nal i socialment estratifi cada dels anys 1950 va donar pas a 
una sèrie de diferenciacions horitzontals i d’inversions sim-
bòliques que van complexifi car la manera com s’articulava 
socialment. Ens fi xarem en dos d’aquests elements bohemis 
que, com a forma de materialitzar la rebel·lió contra la cultu-
ra estandarditzada i convencional, han estat des d’aleshores 
clau per entendre la cultura popular contemporània.

En primer lloc, es transfereix l’oposició entre comerç i creati-
vitat com a distinció cultural central. Complementant la dife-
renciació entre “alta” i “baixa” cultura (entre l’art per l’art del 
món de les arts i la cultura comercial de la cultura de consum), 
s’estableixen ara diferenciacions internes molt potents dins la 
mateixa cultura popular que responen a una lògica molt sem-
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blant. La diferenciació entre el centre comercial (que es titlla 
d’estandarditzat, previsible i corrupte) i les perifèries “antico-
mercials” (els estils minoritaris, que es consideren com més 
creatius, innovadors i purs, per molt que estiguin igualment 
vehiculats a través del mercat) serà des d’aleshores central per 
jerarquitzar diferents formes de consum cultural.

En segona lloc, es transfereix la mirada a les minories ètni-
ques i de classe com a font d’autenticitat. De la mateixa manera 
que els bohemis feien dels barris baixos, amb els seus locals 
de mala vida i els seus excessos, un escenari per a la fugida de 
les convencions de la societat burgesa, les cultures juvenils 
tindran en les músiques, les modes i el parlar de les minories 
ètniques i els barris baixos una font constant d’autenticitat 
(des de l’enaltiment del bebop fi ns al hip hop o, en el cas de 
Catalunya, des de la rumba fi ns al reggaeton). Aquesta autenti-
citat es veu perfectament refl ectida en l’oposició que estableix 
Norman Mailer (1992 [1959]), el primer cronista del cool als 
anys 50, entre els beats (de classe mitjana) i els hipsters (del 
que anomena “proletariat ociós”).

Aquestes dues transferències són clau perquè introdueixen 
formes de diferenciació interna dins les cultures juvenils 
que afecten com les diferents formes culturals articularan 
l’autorealització i la ubicació social a partir d’aleshores. Són 
dues transferències que transformen les jerarquies culturals 
perquè, d’una banda, introdueixen discursos de creativitat en 
oposició a comercialitat dintre de la cultura de consum i, se-
gon, perquè efectuen una inversió simbòlica que projecta un 
afegit d’autenticitat a les manifestacions culturals que venen 
des de baix.

El que sovint s’obvia de tots aquests canvis culturals és la 
seva retroalimentació amb els canvis en l’esfera de la produc-
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ció que hem analitzat abans –la fl exibilització de la producció 
del postfordisme–. A banda que aquesta bohemització de la 
cultura popular també atacava l’ètica del treball i, sobretot, 
les formes de treball en les organitzacions fordistes, és impor-
tant remarcar que la seva mateixa infl uència social es va pro-
duir a través de la mateixa cultura de consum. Dit d’una altra 
manera, més que pensar en les disposicions contraculturals i 
subculturals com una autenticitat que després era cooptada 
pel mercat i la societat de consum, segurament és més acurat 
entendre-les com a produccions de la mateixa cultura de consum, 
en el sentit que es generen i agafen força a través del mercat 
(minoritari, segmentat) i la cultura popular lligada als mitjans 
de comunicació. És a dir, els articles de consum segmentats 
s’adapten a les diferències culturals però també contribueixen 
a generar-les.

Osgerby (2004) explica molt bé aquesta retroalimentació 
en relació a les cultures juvenils. En el marc del procés de 
fl exibilització de la producció i segmentació del mercat de 
treball que hem explicat, en un primer moment, les grans 
companyies –d’oci, de roba, de música, de cinema, de ràdio, 
etc.- segmenten el seu mercat estandarditzat i comencen a 
oferir productes específi cament destinats als joves. La fl exi-
bilització i segmentació del mercat esdevé així una “infraes-
tructura simbòlica” –el proveïdor de materials– per establir les 
diferenciacions entre joves i adults, per “omplir” una nova 
etapa de la vida, la joventut, que apareixia com a producte de 
l’allargament de l’educació i endarreriment de l’emancipació 
familiar al món occidental.

Després, aquestes mateixes companyies desenvolupen di-
ferenciacions entre els productes segons es destinin a uns o 
altres perfi ls de joves, proporcionant així materials per a la 
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diferenciació simbòlica no només entre joves i adults, sinó 
entre els mateixos joves. D’unes línies divisòries inicialment 
molt simples, per exemple entre seguidors dels Beatles i dels 
Rolling Stones, s’ha passat en poques dècades a un ventall de 
modes, estils i gustos, nous i antics, minoritaris i majoritaris, 
convencionals i transgressors, entre els quals només és possi-
ble orientar-se si es té un coneixement molt actualitzat dels 
subtils codis juvenils. Aquesta infraestructura simbòlica no 
només ajuda a la diferenciació interna, sinó que contribueix 
a donar forma a un ideal del que és ser jove que impregna el 
conjunt de la cultura de consum.

En aquest procés, la força de diferenciació contracul-
tural no és tant una “amenaça” sinó, com explica Frank 
(1998[1997]), un ajut per estimular la demanda i evitar el 
problema de les aparences (del rebuig que genera la percepció 
d’“inautenticitat”) que els productes estandarditzats estaven 
generant. Boltanski i Chiapello (2005 [1999]) van encara més 
enllà i afi rmen que esdevé una forma de legitimació del ca-
pitalisme, en el sentit que elimina la canalització política i 
col·lectiva de la dissensió, que passa, en canvi, a vehicular-se 
a través de la transgressió dins del mercat i d’estils de vida 
molt individualistes i refractaris a qualsevol articulació insti-
tucional de la protesta.

Paral·lelament a aquest procés de segmentació i diferen-
ciació, com ja hem dit, el postfordisme també va signifi car 
un procés d’internacionalització o, com s’anomena actual-
ment, globalització, que va rebre un impuls molt fort amb 
els canvis en la regulació econòmica a partir dels anys 70 i 
80 que s’allunyaven dels preceptes Keynesians per retornar a 
una orientació més liberal. Actualitzant les premisses d’Adam 
Smith, el neoliberalisme emergent reduïa les traves als mercats 



© UOC   Cultura i mercat50

perquè es desenvolupés lliurement, facilitant per exemple la 
mobilitat internacional tant fi nancera com productiva i, com 
no, dels articles de consum. Això va estimular els moviments 
globalitzadors de l’economia, el treball i el consum, i també 
va fer que el sistema fi nancer guanyés autonomia en relació a 
l’esfera productiva.

Així, els canvis que hem anat esmentant (fl exibilització, 
segmentació, internacionalització, auge de la importància re-
lativa del sistema fi nancer) van anar lligats a un procés també 
fonamental per entendre la cultura de consum: la concentra-
ció. Els diferents sectors de l’economia han experimentat du-
rant les darreres dècades un fortíssim procés d’integració, tant 
horitzontal (amb empreses de la competència) com vertical 
(integrant els diferents estadis del procés de producció i distri-
bució del producte) i multi-sectorial (creant grans conglome-
rats transnacionals que diversifi quen els sectors en els quals 
participen o, en el cas de les indústries culturals, asseguren la 
promoció creuada dels seus productes). Això ha fet que unes 
poques grans empreses transnacionals acumulin un gran po-
der i siguin l’origen no només de la major part dels articles de 
consum que ens rodegen, sinó dels potents fl uxos de signifi -
cat que hi van associats i que circulen a nivell mundial. 

Les indústries culturals no han estat una excepció, i com 
a resultat del procés de concentració sobretot a partir dels 
anys 80, unes poques empreses (Disney, News Corporation, 
Warner, Viacom, Bertelsmann, Sony, Universal, Vivendi, Te-
levisa, Organizações Globo, Lagardère Group) controlen la 
immensa majoria de les vendes de cultura popular. Cadas-
cuna d’aquestes empreses controla un gran nombre de mit-
jans de comunicació i indústries culturals (des de ràdios fi ns 
a premsa, música, televisió, cinema o Internet) que generen 
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conjuntament un immens volum de negoci a escala global. 
Les implicacions culturals d’aquesta forta concentració i glo-
balització econòmica són molt importants, ja que tot i que 
l’organització postfordista de la producció estimula la seg-
mentació en la seva producció, el poder que tenen per contro-
lar els canals de promoció i visibilització dels seus productes 
és enorme i, per tant, tenen una gran centralitat en la confi -
guració del panorama cultural. 

Així, si bé ja les pel·lícules de Hollywood, o la música 
d’Elvis i els Beatles, van esdevenir transnacionals en el seu 
moment, s’ha passat actualment a una integració que gene-
ra sistemàticament productes que creuen les fronteres amb 
gran facilitat i ho fan, sovint, en multitud de plataformes i 
productes. El cas recent de Hannah Montana és, en aquest 
sentit, paradigmàtic, ja que va envair en poc temps la vida de 
moltes preadolescents amb una autèntica miríada de produc-
tes que es retroalimentaven els uns als altres a escala global: 
pel·lícules, sèries de televisió, música, roba, disfresses, àlbums, 
jocs, i tota la gama imaginable d’articles de consum. 

Tots aquests desenvolupaments, per tant, evidenciem la 
importància d’entendre el lligam entre mercat i cultura. En 
primer lloc, perquè, com hem vist a l’apartat anterior, la cul-
tura es mercantilitza i s’articula a través del mercat, i, en segon 
lloc, perquè els mateixos articles de consum són objecte d’un 
enorme treball simbòlic per part de consumidors i productors: 
per part dels consumidors, d’una banda, perquè els articles 
de consum esdevenen materials imprescindibles per la seva 
producció cultural, per donar sentit al món i el lloc que hi 
ocupen, en el que sovint s’anomena “estetització” de la vida 
quotidiana, i per part dels productors, d’altra banda, perquè 
a partir d’estudis de mercat i la creativitat en la segmentació 
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dels seus mercats produeixen signifi cats associats a articles de 
consum en la forma de marques i publicitat amb l’objectiu 
de canalitzar la manera com els consumidors s’apropien en la 
seva vida quotidiana dels articles de consum. 

Per aquesta raó hi ha autors (per exemple Lash i Lury, 
2007) que defensen que cal dinamitar la mateixa separació 
entre cultura i mercat, o entre cultura i economia, i proposen 
parlar d’una “culturalització de l’economia” o d’una “cultu-
ralització del consum”. Afi rmen que la separació il·lustrada 
entre l’economia, d’una banda, i la cultura que s’hi oposa, 
de l’altra, ja no té sentit, ja que la mateixa cultura ha passat a 
estar indestriablement connectada a l’economia i el mercat. 
D’una banda, perquè la cultura forma part de la nostra vida 
quotidiana en la forma material, entesa com els objectes amb 
els quals fem coses, i, d’altra banda, perquè els signifi cats dels 
articles de consum i, sobretot, de les marques, esdevenen cen-
trals, en tant que icones, en la nostra experiència. 

Tot i que aquesta posició és controvertida, en el sentit que 
ens pot portar a exagerar la importància de les tendències 
que identifi ca (Warde, 2002), ens ajuda a entendre un discurs 
que durant les dues darreres dècades han guanyat molt pes 
en l’opinió pública: el que subratlla la creixent importància 
econòmica de la cultura i les industries creatives. 

En el marc del procés de reconversió industrial dels països 
occidentals, que deslocalitzaven la seva producció i, per tant, 
perdien llocs de treball “industrials”, s’ha anat desenvolupant 
durant els darrers anys un discurs que assegura que el futur de 
les metròpolis se situa en l’estímul dels sectors culturals i crea-
tius de la seva economia. Això ha fet que es comenci a quanti-
fi car, per exemple, el pes del sector cultural i creatiu en el PIB 
d’un país o una ciutat (que no depassa, això no obstant, el 6% 
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o 7% en el millor dels casos i, en el cas espanyol, el 4% o 5%) 
i a impulsar iniciatives des del sector públic que estimulin no 
només el desenvolupament de les indústries creatives d’una 
ciutat, sinó també la imatge –la “marca”– de la ciutat com a 
ciutat culturalment dinàmica i innovadora que pugui atreure 
inversions i persones del sector creatiu. La cultura, així, es 
tracta des de les polítiques públiques no tant com la manera 
de desenvolupar espiritualment, intel·lectualment i estèticament 
la població, ni de contribuir al desenvolupament i manteni-
ment d’una pluralitat de formes de vida, sinó com la mane-
ra d’estimular l’economia i el futur econòmic de les ciutats 
(YProductions, 2009).

Tot aquest desenvolupament evidencia fi ns a quin punt la 
diferenciació entre mercat i cultura és, en realitat, difícil de 
mantenir. La mateixa polisèmia del terme cultura, però tam-
bé la importància del mercat en com produïm, distribuïm i 
consumim cultura, fa que ambdós termes estiguin indissolu-
blement entrelligats. 

Individualisme i autenticitat

Per analitzar com impacten tots aquests canvis en la cons-
ciència individual, analitzarem, com hem fet al capítol an-
terior, com els desenvolupaments que hem analitzat afec-
ten l’individualisme modern, tant pel que fa a la cerca de 
l’autorealització com del posicionament social. Ens fi xarem 
sobretot en dos dels aspectes que ja hem esmentat: la infl ació 
simbòlica associada a l’extensió de la cultura de consum i el 
que hem anomenat problema de les aparences.

Ja hem dit que el que he hem anomenat “infl ació simbòli-
ca”, lligada a l’extensió del consum, va fer que augmentés la 
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importància dels articles de consum i els mitjans de comuni-
cació en la manera com donem sentit al món social i el lloc 
que hi ocupem. L’extensió del consum va accentuar, en altres 
paraules, els elements de l’ètica del consumisme que ja hem 
identifi cat al capítol anterior. La producció en massa fordista 
i uns mitjans de comunicació bàsicament generalistes havien 
anat estenent la imatge d’un individu amb capacitat l’elecció, 
un consumidor sobirà que en el seu temps lliure deixava enrere 
l’ascetisme protestant i combinava l’autocontrol en el treball 
amb el paper cada cop més important de l’hedonisme consu-
mista com a espai d’autorealització. És, per fi xar una imatge, 
l’època de l’explosió dels centres comercials que havien apa-
regut ja a fi nals del segle XIX, de la televisió i dels suburbis 
americans de classe mitjana amb un alt nivell de consum.

No obstant, aquest consum estandarditzat es va anar diver-
sifi cant i fent més complex com a conseqüència dels canvis 
culturals i econòmics que hem comentat a l’apartat anterior. 
De sobte, els consums es fragmentaven, i de l’individualisme 
que experimentava llibertat i capacitat d’elecció en l’esfera 
del consum estandarditzat, ara es passava a un individua-
lisme molt diferent. La cerca de l’autenticitat mitjançant 
l’anticonvencionalitat obria una nova manera d’entendre 
l’autorealització que implicava optar per formes menys pre-
visibles i convencionals de consum dins la mateixa cultura de 
consum, amb la qual cosa les jerarquies culturals i de consum 
es feien més difícils de resseguir.

A la vegada, en termes d’ubicació social, això implicava que 
el complex joc de diferenciacions i jerarquitzacions culturals 
feia més difícil associar un estil de consum a un estatus o una 
posició social determinada. Portar corbata o texans, ser un afi -
cionat al futbol o escoltar jazz, mirar la televisió o anar a bars 
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a beure sense moderació, deixaven de ser indicadors directes 
de posició social, ja que el joc de transgressions i emmiralla-
ments que va resultar de la revolució cultural dels seixanta 
feia trontollar les jerarquies culturals del passat. 

En aquest context, a partir dels anys 70 molts pensadors i 
estudiosos de la cultura van interpretar aquests canvis com el 
pas a una nova etapa històrica que anomenaven “postmoder-
nitat”, que implica una mirada molt nova a com els individus 
s’autorealitzen i s’ubiquen socialment en l’actual cultura de 
consum. Tot i que els autors postmoderns adopten posicio-
naments molt diversos, en un exercici de reduccionisme po-
dem dir que es caracteritzen per considerar que la saturació 
i la diversifi cació de materials simbòlics associats al consum 
i els mitjans de comunicació han creat una situació nova en 
la qual els estils de vida ja no venen donats per disposicions, 
gustos i pràctiques culturals relativament fi xades a una posi-
ció social i geogràfi ca concreta, sinó que són creats més acti-
vament pels propis individus a partir dels materials que els 
proporciona el mercat. 

Aquesta “estetització” de la vida quotidiana, interpreten 
els postmoderns, va lligada a l’exploració de les possibilitats 
que obre l’hedonisme i el joc amb els articles de consum (Fea-
thersone, 1992[1991]) i a un abandonament de qualsevol pre-
tensió de coherència i unicitat biogràfi ca i identitària. En al-
tres paraules, cobra vida a través del consum l’ideal romàntic 
de l’individu que es crea a ell mateix, independentment de la 
seva ubicació social d’origen, i que fa de la seva vida una obra 
d’art, dins l’abundància de signifi cats que circulen amb els 
articles de consum i els mitjans de comunicació.

La mirada postmoderna és trencadora en el sentit que no 
només identifi ca el desdibuixament social de la jerarquia cul-
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tural entre una alta cultura (bona) i una cultura popular (do-
lenta), sinó que no jutja ni aquest desdibuixament ni el consu-
misme emergent com a negatius. En altres paraules, no només 
no es critica sinó que fi ns i tot se celebra la desclassifi cació cul-
tural que difumina i dissol les antigues jerarquies. De sobte, 
com adverteix Featherstone (ibid), el transgressor, l’estrany, 
el vulgar o l’exclòs deixen de ser objecte d’oprobi i passen a 
incorporar-se al pluralisme relativista que guanya posicions.

A més del col·lapse de les jerarquies, també es posa èmfa-
si en el fet que la infl ació simbòlica ens ha dut a perdre la 
connexió amb la mateixa realitat. Des d’aquest punt de vista, 
defensat per Baudrillard (2004 [1978]), el problema de les apa-
rences, de l’artifi ci, ha arribat a un punt fi nal on tot és, defi -
nitivament, mer simulacre. La disposició postmoderna seria 
així la que abandona la cerca de l’autenticitat i proposa jugar 
desacomplexadament amb les aparences. Per això sovint es 
parla de Las Vegas i la seva falta de pretensió d’autenticitat 
com a exemple de ciutat postmoderna, en oposició als simu-
lacres d’autenticitat als que ens té acostumat el turisme.

Des d’aquest punt de vista, per tant, tots viuríem una 
nova forma de subjectivitat que, com defensa Gergen (1992 
[1991]), lluny de buscar la coherència, acceptaria la provisio-
nalitat d’una identitat fragmentada i fl uida enmig de les apa-
rences. Es tractaria d’una nova forma d’identitat més lúcida, 
ja que, conscient del caràcter relacional de la identitat (del fet 
que és el resultat de les relacions socials on s’ubica l’individu) 
i de viure en un món erigit sobre les aparences, es dedicaria 
a surfejar-hi d’una manera més lúdica, sense grandiloqüents 
pretensions d’autenticitat ni veritat.

La mirada postmoderna és, òbviament, molt controverti-
da, i són també molts els autors que la posen en dubte. Se li 
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critica, per exemple, que en celebrar la creativitat i autorea-
lització dels individus amb els articles de consum, abandona 
l’esforç crític d’identifi car les formes de poder i dominació a 
través del consum. S’assenyalen com a sospitoses, en aquest 
sentit, les afi nitats electives entre la mirada postmoderna (que 
situa al centre individus creatius construint la seva llibertat 
mitjançant els articles de consum que els proporciona el mer-
cat) i l’individu implícit en el neoliberalisme que triomfa des 
de fi nals dels anys 1970: un individu sobirà, que tria lliure-
ment i esdevé individu a través de la cerca del propi interès 
més que no pas en l’acció col·lectiva.

Una aproximació alternativa és, per exemple, la dels pri-
mers estudis culturals britànics (Hall i Jefferson, 1998 [1975]), 
que consideren que la infl ació simbòlica i la creativitat en el 
consum no ens porta tant a viure en un món de simulacres i 
fl uid, sinó a obrir noves formes de resistència simbòlica a les 
situacions materials de dominació (que segueixen sent molt 
reals i culturalment signifi catives). També hi ha veus que in-
sisteixen en el fet que la infl ació simbòlica no ha suposat que 
desapareguessin les jerarquies culturals, sinó que es fessin més 
complexes i opaques. Des d’aquest punt de vista, les diferents 
jerarquies culturals associades al primer capitalisme indus-
trial, al fordisme i al postfordisme, segueixen totes en peu, 
però la seva superposició fa que la seva relació amb les posi-
cions i desigualtats socials sigui més opaca (Martínez, 2007; 
Gonzàlez, 2010).

El resultat d’aquesta superposició és, segons aquest punt 
de vista –i en consonància amb la mirada postmoderna-, un 
camp de joc on els individus “experimenten” múltiples op-
cions per expressar la seva individualitat, la qual cosa fa que 
percebin la seva biografi a en termes fortament individualit-
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zats, és a dir, deslligada de les constriccions estructurals. A la 
vegada, això no obstant –i és aquí on difereix dràsticament 
de la posició postmoderna–, el que no desapareix és la contí-
nua comparació, avaluació i distinció entre posicions socials 
i consums culturals. 

La novetat és que ara el joc de la distinció es juga i signifi ca 
en un tauler molt més complex i subtil, que fa opaca aques-
ta distinció. La complexitat és conseqüència del fet que a la 
jerarquització entre “alta” i “baixa” cultura, i també entre els 
consums més exclusius i els més populars, s’hi afegeixen altres 
formes de jerarquització molt potents com a conseqüència 
dels desenvolupaments que hem analitzat en aquest capítol. 

En primer lloc, l’auge de la norma de consum de classe mi-
tjana que apareix amb el fordisme, resta importància a la di-
visió entre “rics” i “pobres” per destacar la diferenciació entre 
les posicions socialment “centrals” i “perifèriques”. A la divi-
sió tradicional entre l’alta cultura i un alt nivell de consum, 
identifi cada amb les posicions dominants, i la cultura popular 
pròpia de les classes baixes, s’hi superposa amb molta força la 
diferenciació entre un centre “comercial” i unes perifèries que 
tant podem identifi car amb el “luxe” com amb “l’exclusió de 
la norma” de classe mitjana. El model de referència amb el 
qual es compara una gran massa obrera i pobra, per tant, ja 
no és només l’elit cultural i consumista, sinó també l’emergent 
classe mitjana visualitzada a través de la televisió i la publicitat.

En segon lloc, a mesura que la crítica a la falsedat de la 
cultura comercial guanya pes i es massifi ca la bohèmia, 
s’introdueix un element de complexitat perquè es consoli-
den disposicions anticomercials que es basen en invertir o 
transgredir les jerarquies culturals pròpies tant de l’alta cul-
tura com de la cultura “comercial” o consumista. Les dispo-
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sicions anticomercials dins la cultura de consum, en tant que 
“més avançades”, “més de carrer”, “més obscures”, “més ela-
borades” o “més polititzades”, esdevenen formes alternatives 
de jerarquització cultural que fan més difícil atrapar els seus 
lligams amb posicions socials.

En contra de les visions postmodernes que accentuen la 
fl uïdesa i el pluralisme que genera aquesta complexitat, no és 
excessivament difícil adonar-se que els individus ens seguim 
llegint, a través d’aquesta superposició de jerarquies, en ter-
mes de valor i posició social. El conjunt d’informació cultural 
que donem en relació a les tres jerarquies superposades, va 
molt lligat al nostre “valor” en l’intercanvi social, en el sentit 
que fa relativament fàcil ubicar-nos en una jerarquia. Per molt 
que les diferenciacions siguin més complexes i subtils, ja que 
no només és important què es consumeix, sinó com es con-
sumeix i com es combinen els diferents consums, com mostra 
Skeggs (2004), seguim llegint els cossos en termes de posició 
social: per això seguim jutjant-nos en termes de “pijo”, “cho-
lo”, “immigrant”, refi nat, dur i molts altres termes que tenen 
a veure no només amb com s’entrellacen estil de vida i posi-
ció social, sinó amb el valor que tenen els nostres cossos en 
l’intercanvi econòmic i en el joc de tancament social a través 
del qual mantenim les jerarquies socials.

En resum, en aquest capítol hem destacat les afi nitats elec-
tives entre els canvis productius, que estructuren el mercat, i 
el desenvolupament de la cultura i els estils de vida. Hem vist 
com l’oposició inicial entre els conceptes de mercat i cultura 
es desdibuixa, i que per entendre com l’individualisme mo-
dern s’autorealitza i s’ubica socialment ens cal entendre com 
s’interrelacionen ambdós conceptes. En el darrer capítol fa-
rem un esforç per albirar els reptes que ens depara en el futur 
el lligam entre mercat i cultura.
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3. Els reptes del mercat i la cultura

El començament del segle XXI ha establert un escenari molt 
interessant en relació al lligam entre mercat i cultura que hem 
deixat expressament per aquest capítol fi nal. A l’accentuació 
de les tendències que ja s’observaven a la segona meitat del 
segle XX –la diversifi cació de les jerarquies culturals, la globa-
lització econòmica i cultural, el paper creixent dels discursos 
que situen la cultura com un element clau de desenvolupa-
ment econòmic i les tensions que la societat de consum ge-
nera en l’ideal d’autenticitat– s’hi ha sumat l’enorme impacte 
de les possibilitats que obre la tecnologia digital i Internet. La 
manera com canalitzem col·lectivament els reptes que plan-
tegen tots aquestes aspectes condicionarà com evoluciona el 
lligam entre mercat i cultura en el futur. En aquest capítol ens 
fi xarem en tres d’aquests reptes que considerem clau, i que 
hem anomenat els reptes del comerç, el valor i l’autenticitat 
de la cultura.

El comerç de la cultura 

En primer lloc, a partir de la innovació tecnològica que 
han suposat Internet i la tecnologia digital, durant la darrera 
dècada les pràctiques quotidianes de la població i l’activisme 
d’una minoria està posant en dubte els mateixos fonaments 
de la propietat intel·lectual que, com hem analitzat al capítol 
anterior, han regit la comercialització de la cultura durant els 
darrers segles. Si, d’una banda, hem vist com des del segle XX 
la tensió entre creativitat i comerç ha marcat els posiciona-
ments en relació a la mateixa idea de cultura, les seves dife-
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rents accepcions i la manera com s’entén la seva relació amb 
el mercat, actualment s’estan obrint noves formes d’entendre 
aquests elements.

L’articulació entre la tecnologia digital, que permet la re-
producció a baix cost i sense pèrdua de qualitat de la infor-
mació, i Internet, que facilita la seva distribució immediata i 
econòmica a escala planetària, han obert un escenari poten-
cialment revolucionari. Internet és un mitjà de comunicació 
innovador, en gran part com a conseqüència del seu origen 
no comercial. El desenvolupament de la tecnologia en el marc 
d’una combinació de les lògiques comercial, governamental 
i universitària –que arrenca el 1969 i agafa la forma actual a 
partir de 1982–, va fer que quan el 1995 s’obre completament 
als interessos comercials, la seva estructura bàsica, sobretot a 
partir de la creació de la World Wide Web el 1990 i del primer 
navegador el 1993, tingués ja com a característiques defi nido-
res no només l’organització en xarxa, no centralitzada, sinó 
també la seva obertura. S’obria així la possibilitat de combinar 
en un mateix mitjà totes les formes de comunicació (un a un, 
un a molts, molts a un) a un cost molt baix. A la llarga, això 
acabaria fent trontollar l’organització comunicacional dels 
anomenats mitjans de comunicació de massa, que es basen 
en una estructura unidireccional amb un o pocs emissors i 
una massa de receptors anònims. 

Per entendre fi ns a quin punt Internet i la Web genera un 
escenari trencador, només cal fi xar-nos en com fa possible el 
que semblava impossible (i utòpic), és a dir, el que l’any 1971 
havia demanat Enzensberger en el seu famós llibre Elementos 
para una teoría de los medios de comunicación (1984 [1971]): 
estendre un ús realment emancipador dels mitjans de comu-
nicació que substituís el control central per programes des-
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centralitzats, que substituís una estructura amb un transmis-
sor i molts receptors per una altra on cada receptor fos un 
transmissor en potència, que passés d’una immobilització 
dels individus aïllats a una mobilització de les masses, que re-
emplacés una conducta d’abstenció passiva en relació al con-
sum per la interacció dels participants i un feedback continu, 
que aturés el procés de despolitizació i esdevingués un procés 
d’aprenentatge polític, que deixés d’estar produït només per 
especialistes i inclogués la producció col·lectiva i que deixés 
d’estar controlat per propietaris i buròcrates i passés a un con-
trol socialitzat per organitzacions autogestores.

Seria, això no obstant, molt naïf pensar que els grans con-
glomerats que dominen la indústria cultural i el seu poder en 
la circulació de signifi cats desapareixeran a causa d’Internet. 
Només cal fi xar-se en com la major part del tràfi c a la xarxa 
s’acumula en uns pocs webs entre els quals només Wikipedia 
(la número 6, segons el llistat d’Alexa) no és una empresa. 
La resta (Google, Facebbok, YouTube, Yahoo, Baidu, Windows 
Live, Twitter, QQ.Com i Amazon), són empreses. No obstant, 
és cert que s’estan produint canvis signifi catius: d’una banda, 
els grans conglomerats de la indústria cultural estan perdent 
el control rígid i centralitzat de la distribució de la informació 
i els continguts culturals, la qual cosa difi culta la seva posició 
com a gatekeepers o fi ltres de l’accés a la informació i als ma-
terials simbòlics; d’altra banda, també difi culta l’extracció de 
benefi cis a partir de la distribució de còpies reproduïdes d’un 
artefacte simbòlic. 

Pel que fa a la difi cultat de mantenir la posició com a únics 
gatekeepers, trobem que l’immens poder dels mitjans per silen-
ciar notícies i continguts, i per decidir quines formes culturals 
són accessibles al gran públic, s’està debilitant. Tot i que man-
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tenen el seu poder a l’hora de marcar l’agenda i proporcionar 
els materials més visibles, s’han ampliat enormement les es-
cletxes a través de les quals aquest poder pot ser contrarestat. 
El fet que les produccions culturals fetes pels mateixos usuaris 
tenen per primer cop la possibilitat d’arribar a una audiència 
mundial a un cost molt reduït, facilita que la producció cul-
tural popular pugui generar un públic, o comunitats de sentit, 
independentment de les grans indústries culturals.

Pel que fa a la difi cultat creixent per generar benefi cis a 
partir de la distribució de còpies reproduïdes dels materials 
culturals, observem que la legitimitat social de les lleis de 
propietat intel·lectual també s’està debilitant. Quan, a co-
mençaments del segle XXI, es comença a popularitzar la 
banda ampla d’Internet, de sobte, compartir llibres o arxius 
musicals d’un consumidor a l’altre es fa immensament més 
fàcil del que ho era amb les fotocòpies, les cintes de casset o 
l’enregistrament de CD. Amb l’aparició i immediata popula-
rització de Napster a partir de l’any 1999 (l’any 2001 ja tenia 
segons les fonts entre 26 i 80 milions d’usuaris a tot el món), 
es va facilitar l’intercanvi d’arxius no només amb coneguts, 
sinó amb tots els usuaris de la plataforma a nivell mundial. La 
indústria musical es va trobar de sobte que els seus potencials 
consumidors intercanviaven els arxius musicals sense pagar, 
amb la qual cosa l’estructura retributiva dels drets d’autor va 
patir un daltabaix. Només a tall d’exemple, a la Gran Bretan-
ya els ingressos per la venda de música va caure, entre el 2004 
i el 2011, segons dades de la indústria (IBPI), quasi un 40%; a 
Espanya, també segons dades de la indústria (Promusicae), els 
ingressos van caure un 75% entre el 2001 i el 2012.

Des de l’aparició de Napster, la indústria musical ha man-
tingut durant una dècada una virulenta ofensiva legal i demo-
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nitzadora contra l’intercanvi d’arxius entre usuaris, les descà-
rregues i els serveis en streaming que no paguen drets d’autor. 
No ha pogut evitar, però, ni que l’intercanvi de cultura sense 
pagar drets d’autor segueixi augmentant, ni que el món de la 
cultura hagi de transformar els seus models de negoci, en el 
sentit que es redueixen els ingressos obtinguts mitjançant les 
vendes i es transformen les formes de produir, promocionar 
i distribuir els productes culturals. Actualment no només és 
més fàcil accedir a continguts sense pagar (és a dir, pagant no-
més la connexió a Internet i el maquinari necessari per acce-
dir als materials i reproduir-los), sinó que també s’ha fet més 
barat i senzill produir i distribuir moltes formes simbòliques, 
com ara la música. D’altres, com el cinema, mantenen uns 
costos elevats, i tot i les iniciatives de cerca de fi nançament 
popular mitjançant el que s’anomena crowdfunding, encara 
resulten difícilment accessibles fora de la indústria. Hi ha un 
aspecte, això no obstant, en el qual les grans indústries cultu-
rals mantenen una posició clarament dominant: el monopoli 
dels canals més efectius de visibilització i promoció del seu 
repertori, com ara la televisió, la ràdio i les posicions més vi-
sibles a la xarxa (Matthew, 2010).

En aquesta situació de canvi i transformació, ningú sap del 
cert cap a on s’està anant. Tot i la dramàtica disminució de les 
vendes, segueixen aportant un volum de negoci important, 
tot i que la realitat varia molt segons el sector cultural. En el 
sector de la música, per exemple, el directe ha guanyat pes 
relatiu, mentre que en la distribució es van provant formes de 
generar negoci a través de l’streaming (amb serveis com Spoti-
fy i Youtube), i també apareixen discursos com el de la llarga 
cua (the long tail), que adverteixen que les tecnologies digitals, 
en abaratir costos d’emmagatzematge i distribució, permeten 
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obrir un negoci nou a partir dels molts discos que abans no 
tenien sortida perquè venien molt poc (Anderson, 2006). 

La realitat és, però, que la principal estratègia de la gran 
indústria cultural ha estat resistencialista. Enlloc d’imaginar-
se possibles futurs que aprofi tin la gran empenta d’Internet, 
el que ha fet bàsicament és lluitar amb totes les armes legals, 
promocionals i de pressió política per mantenir l’estatus quo: 
endurint la legislació de propietat intel·lectual, intentant per-
seguir legalment els que faciliten que els usuaris comparteixin 
o descarreguin continguts sense pagar drets d’autor, estenent 
la por a intercanviar arxius per Internet etiquetant-ho falsa-
ment “d’il·legal”, o reforçant la idea que sense protegir la pro-
pietat intel·lectual posem en perill els creadors i per tant la 
mateixa cultura.

Aquesta pressió ha estat fi ns ara bastant estèril, en el sentit 
que cada èxit de la indústria, com ara el tancament de Napster 
o de Megaupload, ha estat acompanyat de l’aparició de molts 
espais anàlegs però amb tecnologies o estructures de propietat 
més sofi sticats per evitar la persecució legal. Cada campanya 
de demonització i criminalització pel fet de compartir i desca-
rregar productes culturals sense pagar drets d’autor (el que la 
indústria anomena “pirateria”), ha generat entre la població 
rebuig i desconfi ança en relació a la indústria cultural.

En aquest marc d’incertesa i desconcert de la indústria i 
de gran bel·ligerància cap a qualsevol possible amenaça dels 
drets d’autor, s’ha desenvolupat un activisme molt enèrgic al 
voltant tant de la cultura lliure com de la defensa del proco-
mú que defensa una organització diferent de la propietat i la 
circulació de la cultura.

Les discussions al voltant del procomú tenen el seu origen 
en una línia de pensament que, des dels anys 80, i a partir 



© UOC   Els reptes del mercat i la cultura67

de l’exemple de la propietat comunal de les terres de pastura 
que són compartides per diferents pagesos, analitza diferents 
formes comunals de gestió dels recursos naturals. Després, 
a partir de l’any 1995 i coincidint amb l’explosió comercial 
d’Internet, apareix un corrent que aplica el mateix tipus de 
raonaments a la gestió social del coneixement i la informació. 
Des d’aquest punt de vista, es posa en dubte que l’extensió 
de la propietat privada als béns immaterials del coneixement 
sigui positiva, criticant així la justifi cació de les lleis de la pro-
pietat intel·lectual basada en el fet que serveixen per garantir 
la creativitat, en el sentit de permetre que els creadors es pu-
guin guanyar la vida i per tant dedicar-se a la creació. 

Un dels arguments bàsics és, per exemple, que els prin-
cipals benefi ciats de la legislació dels drets d’autor no serien 
els autors sinó els propietaris de la indústria (Kleiner, 2007). 
En el cas de la indústria musical dels Estats Units, Matthew 
(2010) recorda que dels milers de músics que ingressen drets 
d’autor per la música que distribueixen, només una minoria 
del voltant del 15% es guanyen la vida amb aquests ingressos. 
Per a la resta, la major part dels ingressos prové, com ha estat 
sempre, de les actuacions en directe. 

Un altre dels arguments que sorgeixen des del paradig-
ma del procomú és que els benefi cis socials d’obrir l’accés 
als materials culturals són molt més grans que no pas els 
d’encaixonar-los en la forma de propietat privada, per exem-
ple, perquè els béns culturals no perden valor a mesura que 
s’usen i, per contra, la lliure circulació del coneixement, 
la informació i la creativitat genera més creativitat, a més 
d’eliminar desigualtats d’accés.

Un altre gran línia argumental és que la propietat privada 
dels béns immaterials el que fa és fi xar en un moment do-
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nat, en base a la fi gura romàntica d’un geni creador, l’autoria 
d’un coneixement o una creació que en realitat s’ha produït 
gràcies a l’entorn social i cultural (les xarxes socials i de co-
operació, les creacions anteriors que hi circulen, la formació 
i suports institucionals, etc.) i que, per tant, no té sentit que 
sigui propietat d’un sol individu o empresa, sinó que hauria 
de ser propietat de la col·lectivitat que l’ha fet possible per 
així revertir-hi amb un augment encara més gran de la crea-
tivitat futura.

El discurs del procomú, per tant, en posar en dubte la pro-
pietat privada de la cultura, defensa una manera alternativa 
d’entrelligar mercat i cultura a les nostres societats. Enlloc 
d’organitzar la cultura a partir d’articles de consum que es 
produeixen per ser venuts, defensa l’alternativa de produir 
“comuns” amb l’objectiu de ser compartits: mentre que 
l’article de consum pressuposa un propietari, el comú pres-
suposa un col·lectiu que organitza com es comparteix (Dyer-
Witheford, 2007). 

El resultat de la confl uència del canvi tecnològic i l’activisme 
al voltant de l’accés lliure i la lògica del procomú (que no són 
el mateix, tot i que tenen moltes interseccions), està generant 
un futur incert pel que fa a la manera de gestionar la propie-
tat. Les empreses i els governs segueixen molt majoritària-
ment lluitant amb força per mantenir el model de la propietat 
intel·lectual. Hi ha una gran pressió de la indústria cultural, 
i també del govern dels Estats Units, perquè tothom vagi en 
aquesta direcció. En canvi, moltes de les pràctiques dels ciuta-
dans, i també d’un activisme molt important, empeny perquè 
s’obrin espais més grans al fet de compartir en l’organització 
de la cultura. La direcció que prengui aquesta lluita de legiti-
mitats i interessos durant les properes dècades tindrà molt a 
veure amb com entrelliguem mercat i cultura en el futur.



© UOC   Els reptes del mercat i la cultura69

El valor de la cultura

Si el primer repte que hem volgut destacar fa referència 
a la tensió entre comerç i creativitat en el nou marc generat 
per l’apropiació d’Internet, el segon fa referència a la mateixa 
noció de “valor” de la cultura i les tensions que genera. 

La diferenciació entre “alta” i “baixa” cultura pressuposa 
a la primera un valor superior, que justifi ca que es respec-
tin i s’inverteixi un bon grapat de diners públics en formes 
culturals molt minoritàries. A la vegada, també es considera 
que la cultura “tradicional” d’un poble transporta un valor 
bàsic, el del contacte amb l’autenticitat del passat i el seu es-
perit col·lectiu, i per això justifi ca que sigui respectada i que 
s’inverteixin diners públics en la seva preservació. D’altra 
banda, acceptem una jerarquia de valor que ens porta a res-
pectar les manifestacions culturals de molts col·lectius com a 
formes d’identitat col·lectiva, i per això s’hi destinen diners 
públics –seria el cas de les minories o fi ns i tot de les cultures 
juvenils–. Finalment, durant les dues darreres dècades els dis-
cursos sobre les ciutats creatives han estès la idea que qualse-
vol manifestació cultural és positiva i té valor si contribueix 
al desenvolupament econòmic i la imatge de la ciutat, la qual 
cosa justifi ca que s’inverteixin grans quantitats de diners en 
equipaments, esdeveniments i indústries culturals que es con-
sidera contribueixen en aquesta direcció.

El fet que coexisteixin aquestes diferents maneres 
d’entendre el valor cultural, contradictòries entre elles, és una 
mostra del col·lapse del terme cultura que, com a resultat de 
la seva evolució durant els darrers dos segles, ha entrat en una 
polisèmia tan gran que n’ha desdibuixat el signifi cat. Aques-
tes diferents maneres d’entendre el valor de la cultura són el 
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resultat de la tensió irresoluble entre les dues grans accepcions 
de cultura que hem identifi cat al primer capítol: la cultura 
com a millora de l’esperit –tant individual com col·lectiu– i la 
cultura com a forma de vida d’un col·lectiu.

Aquesta és la tensió que també s’amaga en l’oposició entre 
l’elitisme i el populisme cultural, entre els quals es troba atra-
pada la crítica cultural contemporània. Mentre l’elitisme cul-
tural, dominant a Occident fi ns a mitjan segle XX, pressuposa 
que la cultura que té valor i que, per tant, cal estudiar i pro-
mocionar és la “Cultura amb majúscula”, que és minoritària, 
el populisme cultural, que ha guanyat molta força sobretot 
des dels anys 60 del segle passat, parteix del pressupòsit que 
les experiències i pràctiques simbòliques de la gent del ca-
rrer són més importants tant analíticament com políticament 
que aquesta “Cultura amb majúscula” (McGuigan, 1992). A 
aquesta tensió bàsica s’hi suma ara, amb els discursos sobre les 
ciutats creatives, la darrera idea de valor que hem comentat 
més amunt, que ja no té en compte si la manifestació cultural 
té qualitat o si agrada a la gent del carrer, sinó senzillament si 
genera benefi cis econòmics i d’imatge per a una ciutat.

Fixem-nos que les diferents idees del valor de la cultura 
que col·lapsen el seu signifi cat estan directament lligades al 
lligam amb el mercat. L’“alta cultura” es pensa com un con-
trapès a la deshumanització de la mercantilizació de la nos-
tres relacions socials. La cultura de consum, en canvi, veu el 
mercat com un gran proveïdor de materials per a la creativitat 
humana, tot i que també estableix jerarquies internes segons 
el grau de “comercialització”. Tancant el cercle, el discurs sobre 
les ciutats creatives entén la cultura i la creativitat com allò 
que pot ajudar el desenvolupament del mercat.

Aquesta confusió al voltant del valor de la cultura afecta 
òbviament la nostra experiència com a individus: és el que 
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en termes postmoderns s’anomena des-classifi cació de les je-
rarquies culturals, i que la mirada alternativa que hem propo-
sat al capítol anterior entén com a superposició de jerarquies. 
Ambdues mirades coincideixen en el fet que els canvis fan 
més complexes i opaques tant les jerarquies culturals com la 
seva articulació amb les posicions socials. Ens caldrà veure, 
per tant, com evoluciona durant les properes dècades la nos-
tra experiència de les jerarquies culturals i la seva articulació 
social. Veurem, per exemple, on ens porta l’accelerat cicle de 
comercialització de les formes culturals i si els discursos al vol-
tant del procomú aconsegueixen obrir-se lloc en la circulació 
de la cultura. També constatarem com la mediació d’Internet 
en la producció, distribució, promoció i accés a la cultura pot 
impactar en l’equilibri actual entre consums majoritaris i mi-
noritaris, o entre consums antics i nous, o en la generació de 
formes més eclèctiques de consum cultural o de comunitats 
de gust amb lògiques noves.

Caldrà veure, en defi nitiva, com evolucionen els debats 
sobre el valor de la cultura, sobre la superposició de jerarquies 
culturals i la seva articulació amb les desigualtats socials i la 
manera d’entendre la tensió entre creativitat i comerç.

L’autenticitat de la cultura

Finalment, el tercer repte que volem destacar en relació 
al lligam entre cultura i mercat durant les properes dècades, 
molt connectat a la qüestió del comerç i el valor de la cultura 
que ja hem comentat, serà el del problema de les aparences 
-de l’evolució de la idea d’autenticitat en relació al lligam en-
tre mercat i cultura- que ja ha aparegut reiteradament durant 
les pàgines precedents.
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Si tant la urbanització com la creixent presència del con-
sum al segle XIX van accentuar el problema de les aparences 
que ja venia de lluny, caldrà veure com l’acceleració dels ci-
cles de comercialització en la cultura de consum, el col·lapse 
o coexistència de les jerarquies culturals, i el mateix procés 
de globalització cultural impacten en com es viu a comença-
ments del segle XXI.

L’art, que al segle XIX havia de contrarestar la industria-
lització per ajudar-nos a tocar la veritable experiència, ha 
perdut rellevància social. El consumisme comercial, que ens 
obria la porta a l’experimentació amb el desig i el plaer, va 
ser ràpidament objecte de múltiples crítiques que el posaven 
en dubte. I la rebel·lió anticonformista dels anys 1960, que 
havia d’oferir una via directa a una experiència veritablement 
autèntica, és vista avui com un element més dins la roda del 
consum. Tot i el seu desdibuixament, però, aquests elements 
segueixen oferint-nos espais en els quals autorealitzar-nos, 
donar sentit al món i trobar ancoratges d’autenticitat. Dit a 
l’inrevés: mentre seguim buscant experiències autèntiques en 
els espais de l’art, el consum comercial i la rebel·lió antico-
mercial, cada cop tenim més la sensació, com si visquéssim a 
Las Vegas, que vivim en un món de cartó pedra. 

Com hem vist al capítol anterior, segons la mirada post-
moderna, aquest col·lapse és un nou estadi on guanyem luci-
desa perquè, en prendre consciència que vivim en un món de 
simulacres, superem el problema de les aparences i la preocu-
pació per l’autenticitat. Si mirem al nostre voltant, això no 
obstant, la ubiqüitat de la cerca de l’autenticitat sembla con-
tradir aquesta mirada. Per això Potter (2010) no només nega 
que estiguem renunciant a la cerca de l’autenticitat, sinó que 
assegura que ha esdevingut una obsessió perillosa perquè ens 
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aboca a una actitud antisocial, anticonformista i competitiva 
que privilegia l’autorealització i l’autodescobriment per sobre 
de qualsevol compromís col·lectiu. Que és, en defi nitiva, una 
cerca narcisista. 

Veurem, per tant, com fem evolucionar en els propers 
anys el problema de les aparences, i com el relacionem amb 
el lligam entre cultura i mercat. L’activisme cultural –i també 
polític- a través d’Internet ens ofereix pistes de possibles des-
envolupaments que, sense abandonar l’anticonformisme i el 
rebuig de les jerarquies i les institucions establertes, s’allunyen 
de la deriva més narcisista a través d’un compromís col·lectiu 
en forma de xarxa. Són moltes les iniciatives que exploren les 
possibilitats de la col·laboració horitzontal en la producció, 
circulació i consum de la cultura a través d’Internet, que po-
drien empènyer la cerca de l’autenticitat en una direcció molt 
diferent a la que ha tingut fi ns ara. 

A diferència de la interpretació postmoderna, que accep-
tava la cultura de consum com una arena que, malgrat els 
seus interessos i organització comercials, podia oferir espais 
d’alliberament i millora per als individus, aquesta nova mi-
rada es construeix sovint en oposició o de manera alternati-
va a les estructures tant mercantils com polítiques existents. 
És una orientació, fi xem-nos-hi, que segueix i abandona a la 
vegada la mirada romàntica de l’individu. La segueix perquè 
rebutja les institucions establertes, que són vistes com una 
font de corrupció. I l’abandona perquè no accepta la imatge 
de l’artista i l’individu moderns com a geni creador i autosu-
fi cient i opta, en canvi, per una defensa del fet de compartir i 
de la creativitat com un afer col·lectiu (i sovint, també, per la 
dissolució de l’autoria i de la propietat privada de la cultura). 

És una forma d’autenticitat, en defi nitiva, que posa en dub-
te la primacia tant de l’individu com del mercat i la propietat 
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com a valors únics i fi nals, i que a la vegada vehicula l’acció i 
l’articulació col·lectiva en formes diferents a les del passat.
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Conclusions

Començàvem aquest text constatant que el lligam entre 
mercat i cultura era un autèntic camp de mines conceptual. 
L’objectiu ha estat clarifi car-lo veient com apareixen tant la 
noció de cultura com la de mercat, i com els canvis que hem 
viscut durant els darrers dos segles han anat modifi cant la 
relació entre un i altre. 

Tot i el caràcter necessàriament introductori d’aquest re-
pàs, hem pogut ordenar i fer emergir la lògica que s’amaga 
darrera les nostres disposicions positives i negatives en relació 
al lligam entre mercat i cultura. Això ens ha permet veure 
clarament com la idea de cultura neix en gran part en contra 
del mercat i la industrialització, però que a la vegada n’és part 
i per tant en depèn. Hem vist, així, com la manera com s’han 
generat i evolucionat històricament les diferents jerarquies 
culturals té molt a veure amb el paper que s’atorga al mercat 
en relació a la cultura. 

En el recorregut, hem posat en dubte algunes mistifi ca-
cions i hem procurat clarifi car connexions i relacions que ge-
neralment són opaques. I hem vist com, de fet, la manera com 
entenem aquest lligam té a veure amb com pensem tant la 
nostra autorealització individual com la manera d’ubicar-nos 
socialment. El que no hem pretès és, en cap moment, solucio-
nar les tensions i paradoxes inherents al lligam entre mercat i 
cultura. I no ho hem fet perquè la majoria d’elles són senzilla-
ment irresolubles, ja que s’arrelen en les contradiccions més 
profundes de la nostra experiència de la modernitat.
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