
Jordi Berrio, Lluís Bonet, Salvador Cardús 
Josep Gifreu, Isidor Mari, Enríe Saperas 

LA POLÍTICA CULTURAL EUROPEA 
Una proposta des de Catalunya 



Jordi Berrio, UuísBonet, Salvador Cardus 
Josep Gifreu, Isidor Mari, Enric Saperas 

LA POLÍTICA CULTURAL EUROPEA 
Una proposta des de Catalunya 

Barcelona 1991 



© Jordi Barrio, Lluís Bonet, Salvador Caidús, Josep Gifieu, Isidor Mari i Enric Saperas. 
Propietat d'aquesta edició (indoent-hi el disseny de la coberia): 
Publicaaons de la Fundado Jaume Bofill, Provenca, 324, pral. 08037 Barcelona, i 
Fundado Encuentro. 
Disseny de la coberta: Nards Comadira, amb una xilografía de Lyonel Feininger. 
ISBN: 84-85557-18-2 
Dipoñt legal: B-15.736/90 
Impressió: F4P, Instítut Grafic, SA. Quintana, 45, Espulgues de Uobregat (Barcelona). 
Prohibida la repoducdó total o parcial per qualsevol mitjá, sense l'autoritzadó 
escrita de Peditor. 



I N D E X 

PRESENTACIO 9 

I. IDENTITAT CULTURAL, LEQITIMITAT POLÍTICA I INTERÉS 

ECONOMIC 13 

Salvador Cardús i Ros 

INTRODUCCIO 15 

I. EL PAPER DE LA CULTURA EN LA CONSTRUCCIO EUROPEA 16 

II. EL DISCURS SOBRE LA IDENTITAT EUROPEA 23 

El peri 11 d'artificlositat en el discurs europeista 23 

¿Una base comuna histórica o un projeete de futur 

comúni tari? 26 

III. PER UNA CONCEPCIO CRITICA DE LA IDENTITAT EUROPEA 28 

II. NIVELLS DE CULTURA I CULTURES EUROPEES 33 

Jordi Berrio 

INTRODUCCIO 35 

Els nivells de cultura 38 

1. L'alta cultura 38 

2. La cultura popular 43 

3. La industria cultural 45 

L'hora actual 49 

Consideracions generáis 54 

Conclusions 56 

III. ELS CONDICIONAMENTS ECONOMICS DEL MERCAT CULTURAL 63 

Lluis Bonet 

1. Elemente motrius de l'evolució de les produccions 

culturáis a Europa 65 

2. Estratégies de concentració i transnacional ització 

de les industries culturáis i de la comunicado 67 

3. Continguts de les produccions culturáis a Espanya 71 

4. El paper de la industria autóctona en la difusió 

de les produccions culturáis 73 

5. ¿Vers un mercat europeu de la cultura? 74 



LA INDUSTRIA DE LA CULTURA 

Enric Saperas 

1. La industria de la cultura com a fenomen cultural 81 

1.1. La formació de la industria de la cultura 81 

1.2. Definició de la industria de la cultura 82 

1.3. Caracteristiques de la industria de la cultura 83 

1.4. A manera de primera conclusió 85 

2. Breus apunts sobre 1'evolució histórica de 

1'experiencia europea 86 

2.1. La industria de la cultura: dues realitats 

fundacionals 86 

2.2. La formació deis models europeus 88 

2.3. L'hegemonía de la industria cultural nord-americana 90 

3. Tendéncies actuáis de la industria de la cultura 

tradicional: 1'impacte de la tecnocultura 92 

4. Propostes d'acció per promoure la identitat cultural 

europea en el marc de la pluralitat de cultures, a 

través de la industria de la cultura 97 

4.1. Algunes propostes d'accions futures per a definir 

un model europeu per a la industria de la cultura 99 

Considerado final 102 

UN MODEL COMÚNICACIONAL: LA DIVERSITAT COMPARTIDA 107 

Josep Gifreu 

1. La informació, un bé democrátic: lliure accés i 

lliure circulado 109 

2. Pol{tiques europees de comunicado: promoció i 

protecció deis espais diferenciats 111 

3. Oportunitats d'accés de totes les cultures a la 

circulado de les própies obres 117 

4. Politiques 1 ingüietiques especifiques per ais 

"mass media" 120 

5. Proposta final: vers 1'articulado d'espais 

nacionals de comunicado a Europa 122 



VI. L'ARTICULACIO DE LA DIVERSITAT LINGÜISTICA 127 

Isidor Mari 

1. Plantejament de la qüestió 130 

2. Factors que determinen 1'estatus de les llengUes 135 

3. Les comunitats lingüistiques europees: visió 

summária 140 

4. La posició deis estats: caracterització succinta 143 

5. Els organismos internacionals i el pluri1ingüisme 147 

6. Tendencias evolutivos 155 

7. Les condicions de 1'optimismo 159 





PRESENTASE 

El treball qué aquí oferitn ais lectors és el resultat de la 

partícipació d'un equip, coordinat per la Fundació Jaume Boflll, 

en un projecte mes ampH inlciat peí "Groupe d'Étudee Politiques 

Européenne8u, que dirlgeix el professor Jacques Véndanme a 

Bruesel.les. La proposta consistía a respondre a una preocupado 

que des de les Comíssions Eur opees han formulat així: 

"Interdependencia, identltat europea i pluralitat de cultures a la 

Comunitat Europea". 

El projecte prevé i a 1* aportad ó de tots ele estats rrambres de la 

Comunitat i, en el cas eepanyol, ee va encarregar que l'organitzós 

a José M. Martín Patino, de la Fundación Encuentro. José M. Martín 

Patino va decidir, cree jo que amb encert, de subdividir el treball 

en diversos equips a 1'Interior de l'estat. En el cas de Catalunya, 

va proposar a la Fundació Jaume Boflll que prengués la 

responsabilitat de coordinar l'aportació catalana. 

Des d'un bon principi va semblar que calla fer una aproximado 

multidisciplinaria al tema. Sociología, economía, antropología, 

teoria de la comunicado i sociolingüística havien de fornlr 

perspectivas complementarles a la proposta. Les persones convocades 

van ser: Salvador Cardús, llicenciat en ciencias económiques i 

professor adscrit al Departament de Sociologia de la U.A.B.; Jordi 

Berrio, doctor en filosofia i professor adscrit al Departament de 

Periodismo de la U.A.B.; Lluís Bonet, llicenciat en déndes 

económiques i professor adscrit al Departament d'Economia de la 

U.B.; Enric Saperes, doctor en ciéncies de la Informado i 

professor adscrit al Departament de Periodismo de la U.A.B.; Josep 

Gifreu, doctor en ciéncies de la informado i professor adscrit al 

Departament de Periodismo de de la U.A.B.; 1 Isldor Mari, 

llicenciat en filosofia i subdirector de la Direcció General de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
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Encara que el proces de confluencia d'opinions entre els divaraos 

equips de 1'estat eapanyol está en marxa, ha aemblat que el8 

material8 ja redactats i discutits a 1'interior de 1'equip 

esmentat, podrien servir per iniciar un debat mea ampli a 

1'interior de Catalunya, a fi de recollir opinions i enriquir la 

primera presentació del nostre treball. 

La perspectiva que hem adoptat i, per tant, 1'óptica amb la qual 

s'han redactat els materials que ara oferim, no ée tant la 

pre8entació reivindicativa de lea necessitats cultúrala catalanes 

en la futura unitat europea, sino la pretensió d'eabossar un 

projecte cultural per a Europa en el aeu conjunt, fet lógicamente 

des de Catalunya. 

Val la pena ressaltar, paró, que de totes les dimensions que pot 

adquirir el fenomen cultural (ensenyament i educació en general, 

patrimoni arquitectónic i documental, etc.) ena hem centrat aquí 

només en aquel la aspectos de la creacio i comúnicaeió cultúrala que 

están mes subjectes ais avéneos tecnológica i, per tant, en aquel la 

que poden englobar-se en aixó que s'anomena lea industries 

cultúrala. 

Europa s'ha construít modernament gracias a la dinámica deis 

interesaos económics. No és fins molt recentment que no es comanca 

a parlar d'una manera seriosa de la neceaaitat d'una politice 

cultural europea. Sembla que es va obrint caml la consciéncia que 

no é8 po88Íble aconseguir 1'adhesió de la ciutadania a la unitat 

europea si només es parteix de la neceaaitat imposada pels 

interessos económics. ÉS evident que la unitat económica está 

forcant la unitat politice, pero també sembla evident que sense un 

consens en el nivel1 cultural no ea podrá fonamentar una unitat 

europea realment atractiva per ala ciutadana. Paró la realitat 

cultural europea éa diversa 1 complexa de portas andina, 1 
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dependent i subordinada cap enfora, especialment en aquella 

aspectos de la cultura de masses que están domínate pels avéneos 

tecnologics deis grans mitjans de comunicació. Preguntar-se per les 

arrels de la cultura europea i per les peculiaritats d'una política 

cultural per a 1'Europa del eegle XXI, és una necessitat ineludible 

si volem que Vaportació d'Europa al món en aquest aspecto no sigui 

una repetició mimética d'altres models d'identitat cultural ja 

existents, basats mes en 1'homogeneització empobridora que en el 

dialeg enriquidor i el respecte a la diferencia. 

Els diversos autors que han col.laborat en aquest treball ho han 

fet des de disciplines i enfocaments diferents 1 han deixat 

expressament moltes qüestions obertes. Malgrat tot, s'ha intentat 

que cada capítol inclogués no solament un diagnóstic i una análisi 

de la situació present, sino la formulació d'algunes propostes 

operatives amb vista al futur. Des d'aquesta perspectiva, em sembla 

que aquest treball pot ser un bon instrument per iniciar o 

continuar un debat sobre quina és 1'Europa que volem. 

A part deis membres de l'equip ja esmentats, que son els veritables 

autors d'aquest 1 libre, vull agrair a José M. Martín Patino 

1'entusiasme que ha posat en aquest projecte 1 les fácil itats que 

ha donat perqué aquest treball pogués ser publicat, tot i trobar-

nos en un procés de discussió encara inacabat. 

Jordi Porta Ribalta 

Director de la Fundado Jaume Bofill 

Barcelona, maig del 1991 
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I. IDENTITAT CULTURAL, LEQITIMITAT POLÍTICA I INTERÉS ECONOMIC 

Salvador Cardús i Ros 





INTROOUCCIO 

La qüe8t16 de la identitat cultural europea es pot anaützar 

participara deis aspectos Implicits, ideológica 1 polltics, que 

n'han despertat 1'Interés, i per tant, donant per deacomptada la 

seva nece88itat, la seva existencia per damunt de tot Interés, i 

fins i tot, acceptant aquesta identitat col.lectiva com si fos el 

resultat d'un deati fatal, en el sentít d*Inevitable. 

Pero també, abans d'acceptar la bondat del projecte polltic que fa 
necessari parlar d'Identitat cultural europea, és possible adoptar 

una altra perspectiva d'analisi que consisteixi a mostrar 

precisament quine son els Interesaos que han portat a parlar-ne -

per legitima que siguin- i com s'estableixen aquesta mena de 

destins ideológlcs que son presentats com a indiscutibles. I en 

darrer terme, és possible observar en quina mena de discurs 

s'empara aquesta complexa construcció social de la realitat europea 

que, inevitablement, va a remóle d'uns interéseos económics i uns 

procesaos politice que tant la poden accelerar, com entrebancar-

la. 

En definitiva, es tractaria de prendre consciéncia de quina son els 

mecanismos pels quals un conjunt d'interéseos, expressats en termes 

de projecte polltic, poden arribar a ser compartits per una gran 

majoria de la col.lectivitat que hi és implicada, amb 1'objectiu 

d'aconseguir que siguin percebuts com a propis d'una voluntat 

popular, i que aixi adquireixen, en el moment oportú, una 

legitimitat democrática. 

Aquest, i no cap altre, és 1'objectiu latent que hi ha en qualsevol 

intent de construir una nova identitat cultural i d'imposar-la a 

una col.lectivitat. 
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El coneixement rigorós d'aquesta macaniames no només és útil per 

aconseguir una eficacia máxima en els objectius que es proposen els 

organismes interessats en el foment d'una identitat cultural 

europea, sino que, sobretot, és indispensable per poder axarclr un 

control democrátic del procés. 

?sr tant, en darrer terme, alió que pretenen aqüestes ratlles és 
proposar una aproximado critica a l'análisi del procés de 

construcció d'una identitat cultural europea, que albora record1 

qulns n'han de ser els veri tablas subjactes actius 1 que no perdí 

de vista que necessita sotmetre's a control democrátic. 

En realitat, l'assaig tot just esbossara alguns deis trets que han 

8emblat interessants, amb la consciéncia que no es tracta d'un 

treball exhaustiu ni sistematic. ÉS per aixó que es podría 

considerar mes com un suggeriment d'una nova perspectiva amb vista 

a futurs trabal!8, que no pas com una veritable anállsi critica. 

1. EL PAPER DE LA CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓ EUROPEA 

Halgrat tote els esforcos que es fan per trobar la cultura en 

1 'esperit deis documents fundadors del projecte común 1 tari europeu, 

és ben ciar que la preocupado per la cultura ha ocupat en l'ordre 

del dia deis responsables de la política europea 1 en la aeva 

prodúcelo de documents i de directrius precises un papar de segona 

fila fins fa ben poc. I fins 1 tot, les expectativas positivas que 

clarament ex i st i en fins ara, podrían ser una altra vegada ajornades 

tot esperant 1'estábilització d'un marc politic que, amb ais 

recents esdeven i ments a 1'Europa Central i a la de l'Est, está sent 

80tmés a movíments accelerats. 

No és només que en el Traetat de Roma (1957) no ni hagi cap 

disposició expressa que prevegi la neceasitat d'una política 

cultural europea, sino que, de fet, la mateixa paraula cultura no 

ni apareix ni una sola vegada. Una altra cosa és que des d'una 
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perspectiva actualItzada ea puguin relleglr ele documente fundadora 

"descobrint-hl" una"Idea" d'Europa que Implicarla, neceaeárlament, 

una dimensió cultural, com efectivament es fa.1 

D'altra banda, a part de 1'abeénda d'una preocupado explícita per 

la cultura des de bon comencament, quan en el8 documents 1 ele 

informes hi ha comencat a aparéixer aquest Interés tampec 8'ha 

tradult en actuadons importante, en normativas concretes de gaire 

abast. Fins 1 tot en el darrer cas, en el qual a'esperava una 

Iniciativa Important de les autoritats comunitarios -la de lee 

propostes sobre la televlsló sense fronteres de la tardor de 1989-

mostren com és de difícil arribar a acorde ef1 cacos 1 com ee 

frustren les esperances d'assollr-los. 

Un repás de la documentado produfda per la Comunltat Europea amb 

l'objectlu de trobar els inicis d'una certa atendó a la cultura, 

ene porta ais resultats de la Conferencia da Cape d'Eatat 1 de 

Govern de Bonn del 18 de jullol de 1961, i a la Resaludó2 del 

Parlament Europeu del 14 de juny de 1963, que n'és coneeqüéncia, 

sobre cooperado cultural. Es tracta, segons Nards M1rs, del 

"primer punt d'arroncada de 1'acdó comunitaria en aquest ámblt" 

tot i que sobretot es centra en ele aspectos educad us. Ja en 

aquesta reeolució, fonamentada en el Rapport De Block4, a'afirma 

que es consideren igual d'importants l'acció cultural que 

1 Cf. Veil, Si mono. "Proface" a Pour une Pol1t1que Européene de la 
Culture. Ed. Económica, París, 1987 (pp. I-IV). 

2 D.O.C.E., núm. 1906/63 de 12 de juliol de 1963. 

3 Per a la redacció d'aquest primer apartat hem seguit, 
fonamentalment, l'excel.lent estudl de Nards Mir 1 Sala L'acdó 
cultural de la Comunltat Europea, publlcat peí Patronat Cátala Pro 
Europa, al número 17 de la serie Documente de Treball, de setembre de 
1988. En particular, la referencia de la nota pertany a la pagina 10. 

4 P.E. document 32, 1963. 
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1'económica 1 la social. Pero aquesta afirmado no va mes en 11A 

d'una simple declarado d'acords posltlus en aquest terreny. 

Sis anys separen aquesta resoludó de la nova ocasió en que la 

cultura es objecte de 1'Interés explidt de la Común 1tat Europea: 

la reunió de Caps d'Estat 1 de Qovern de La Hala (1969), en la qual 

es torna a fer una declarado de principie on s'afirma que "Europa 

constitueix un marc excepcional per al desenvolupament de la 

cultura". Cal fer notar que no es diu encara que la cultura siguí 

un marc excepcional per al desenvolupament d*Europa i de la seva 

identitat, sino exactament al contrari. De fet, es troba encara a 

1'Europa deis sis i en un context economic de creixement, per tant, 

favorable a la cooperado mutua, politicament optimista 1 sense cap 

mena de sensació de crisi. 

ÉS a dir, encara no s'ha produít cap pas en el caml de la 

politització del fet cultural n1 en una posterior culturalitzadó 

del fet politic, que son ele que podrien indicar un veritable 

Interés politic per la cultura. 

ÉS precisament amb la posterior arribada de la erial económica que, 

a la Declarado de París (1972), s*afirma que "Vexpansió económica 

no és un fi en ella mate i xa" 1 que "cal prestar una especial 

atenció ais valors i bóns no materials". Paradoxal reflexió en un 

moment que, d'altra banda, Vexpansió económica era Impossible. 

Aquesta mena de declaracions mes aviat ens aproximen a una versló 

moderna de la faula de la guineu i el rafm. En aquell perfode, 

dones, la preocupado per la cultura té unes motivacions ben 

diverses de les actuáis: la cultura s'entén encara, i sobretot, com 

un sistema de valors generáis, gairebé fllosóflcs, i no com un 

mercat economic de primer ordre. 

El tomb fonamental, pero, es produeix amb la presa de consciéncia 

de la gravetat de la crisi económica, i al hora amb 1'ampliado de 
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la CEE a nou membres. ÉS a la Conferencia de Copenhaguen que, en 

el 1973, apareix el primer dlscurs sobre la identitat europea i 

sobre el paper fonamental de la cultura per al seu desenvolupament. 

Es podría suposar que IMncrement del nombre de membres amb els 

nous 8OCÍ8 británics, irlandesos i danesos, fa aparéixer una certa 

consciéncia de la precarietat deis lligams d'aquesta unió. I 

sobretot de la seva legitimitat política, a la vista deis fenómens 

de contestació que es produeixen a 1'interior deis territoris que 

representen els nous socis, i a dins deis que finalment no han 

volgut formar-ne part. Una unió, d'altra banda, que sent pensada 

sobretot en termes d*interés económic particular, fins i tot va 

acompanyada en aquest período de l'aparició de politiques 

económiques estatals insolidaries, a proposit de la crisi del 

petroli, com molt bé assenyala Narcís Mirs. 

El Rapport Tindemans, encarregat a la reunió de París (1974), 

precisament posa l'émfasi en aquesta utllitat política de la 

cultura com a instrument per suscitar una consciéncia europea i de 

pertinenca a un ambient superior, que hauria de generar unes 

actituds mes solidarles. Com és habitual en el discurs ideológic 

de l'acció política, hi ha una projecció cap ais ciutadans del que 

son, en el fons, les actituds deis governs i deis interessos que 

defensen. ¿És que potser la insolidaritat que s'havia detectat 

aquests anys era provocada per un sentiment escás d'europei'tat en 

els ciutadans deis pai'sos de la CEE, o mes aviat el nou discurs 

sobre la solidaritat el que pretenia era enmascarar la 

insolidaritat política amb una retórica que la dissimulés? 

Segons Narcis Mir, el primer text veritablement significatiu, pero, 

no arriba fins al 1974, en la Resolució del Paríament Europeu8 del 

13 de maig sobre la salvaguarda del patrimoni cultural, que es 

5 Cf. Mir, Narcis, op. cit. pág. 11. 

8 D.O.C.E. núm. C. 62 de 30 de maig de 1974. 
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fonamenta en 1'Informe elaborat per Lady Elles7. Aquesta resoludó, 

malgrat significar un salt qualltatlu, només fa referencia a 

problemes relacionats amb la conservado i l'estudi del patrimoni 

artlstic 1 a algunes qUestlons sobre intercanvl de bens culturáis 

1 harmonització fiscal, ÉS també arran d*aquesta resolució que es 

crea una divlsló a la Comunitat sobre "Problemas del sector 

cultural". 

La Comissió Europea no elabora el primer document en qué s'exposen 

les linies mestres d'un marc d'actuadó cultural fins a la 

Comunicado* de l'any 1977. En aquest document queda definit qué 

s'entén per sector cultural, i queda ben ciar que sobretot s'opta 

per una perspectiva fonamentalment económica. El sector cultural 

ós considerat cotn a "conjunt sódo-económic de persones 1 empresas 

dedicades a la distribució de béns i servéis 1 prestacions 

culturáis". De manera que 1'acció de la Comunitat s'haurá de 

circumscriure a la resoludó deis problemes económics que aquest 

sector pot plante jar. I s'explidta que 1'acció comunitaria en el 

sector cultural "no és ni ha de ser una política cultural". En 

definitiva, es tracta senzillament del reconeixement explícit de 

la importancia d'un sector de l'activitat económica, que ha creecut 

molt i cada vegada és mes autónom a la década deis setanta, i que 

com a tal ha de teñir un tractament especific. ÉS el reconeixement 

de la importancia del mercat cultural en la mesura que genera una 

industria cultural propia de carácteristiques particulars. En el 

document també es fa esment d'una "animado sócio-cultural 

europea", que és 1'única referencia a qüestions que van mes enllá 

d'aquesta preocupado peí mercat, pero que desapareix en les 

comunicaclons següents. Aquesta Comunicado donarla lloc a la 

Resoludó del Parlament Europeu* del gener de 1979. 

7 P.E. document 54/74 de 3 de maig de 1974. 

8 Butlleti de les Comunitats Europeas. Suplement 6/77. 

' D.O.C.E. núm. C. 39, de 12 de febrer de 1979, pág. 50. 
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Posteriorment, hem de fer esment de la Comunicado10 de 1982 1 la 

Comunicado de 1988. Peí que fa a la primera, en una CEE que ja 

tenia deu memores, s'insisteix en "el paper no-intervencionista" 

de la Comunitat Europea en política cultural. No es tracta -es diu-

ni d'orientar, ni de dirigir, ni tan sois de coordinar les 

politiquea culturáis. I es precisa que Vactuado es centrará a 

garantir el lliure intercanvi de béns, 1'ampliado del mercat, a 

vetllar per les condiciona de treball i per la conservado del 

patrimoni arquitectónic. Amb tot, i si bó constitueix, de tots, el 

document "essencial i mes ben formulat" no és menys cert que la 

"manca de resultats reals es mantindrá fins a 1'actualitat"11, i 

que es trasilueix de les enormes reticéncies deis estats mateixos 

davant de qualsevol intervenció de la CEE en la seva identltat 

político-cultural. 

La Declarado de Stuttgart, de 1983, no deixa de ser una nova 

declarado solemne de bones intencions sobre cooperado cultural, 

sense resultats concrets, tot i que ajuda a fer possible la primera 

reunió del Consell de Ministres de Cultura que es celebra el 28 de 

novembre de 1983 a Atenes, després d'un contacte inicial a Nápols. 

De les reunions posteriors d'aquest Consell de Ministres de 

Cultura, se'n desprén de manera clara les reticencias a les 

actuacions en el sector cultural que -s'afirma- serien fins i tot 

contráries al Tractat de Roma i que violarien la sobirania 

nacional. Hi ha també el temor que l'acció de la CEE en el terreny 

cultural pugui portar a la creado artificiosa d'una cultura 

europea uniforme, oficialista i poc viva, contraposada a les 

cultures nacionals i regionals. Temor que, en el fons i tal com 

s'explicita, té mes a veure amb la defensa de les legitimitats 

10 Butlleti de les Comunitats Europeos. Suplement 6/82. 

11 Cf. Mir, Narcis, op. cit. pág. 30. 
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estatals que amb la preocupado per la diversltat 1 la plural 1tat 

de cultures. 

En darrer lloc, la Comunicado12 de 1988 representa el marc en el 

qual avui es troba l'acció cultural de la CEE. Sota el titol Nou 

impul8 de la política cultural a la Comunitat Europea, el document 

torna a referir-se a la urgencia política de reforcar el sentíment 

de petinenca a Europa per mitjá d'una cultura europea, que a la 

1 larga permeti que els ciutadans assimilin correctament les 

exigéncies d'un mercat interior únic. A mes, les exigencias de 

competivitat en el mercat de la cultura de la comunicad 6, 

exigirien també acords basics ef i cacos. No explicaren» detalladamsnt 

aquest programa per al quadrienni 1988-1992, pero val a dir que en 

últim terme, i a part d'algunas iniciativas concretes, ara com ara 

no se supera aquest estadi purament retóric i sense massa 

conseqüéncies practiques, ni sembla que aix6 pugui canviar en el 

futur. I menys quan els acords merament polltics 1 económics han 

quedat qUestionats en la nova conjuntura europea i mundial de la 

fi de 1989. 

* * * 

La 8intesi precedent fa notóries dues aproximacione distintas al 

paper de la cultura, que es troben en la majoria de documsnts 

europeus. D'una banda, ni ha un discurs sobre la utiütat de la 

cultura per crear una identitat europea. I en aquest sentít, es 

explícita la motivado política d'aquesta preocupado, sorgida 

forca tardanament (de 1973 enea) i sobretot des que el mate i x 

projecte europeu comenca a trobar dificultats. El discurs sobre el 

paper de la cultura, en aquest punt, s'anirá fent cada vegada mes 

transparent, fins a reivindicar-ne una fundó socio-económica de 

primer ordre a la vista d'un mercat interior únic 1 mes enllA, en 

12 C.O.M. (87) 603. 
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la preparado d'una unió polftica mes eetreta. Per altra banda, 

l'atenció a la cultura es limita, de fet, a una preocupado peí 

mercat económic que es crea al voltant del consum de masses i de 

les seves oxigéneles de desenvolupament tecnológic. 

Des d'aquesta perspectiva, no és exagerat afirmar que, 

efectivament, 1'única preocupado pels fenómens culturáis que ha 

mostrar la CE, más enlla de les seves repercussions económiques, 

ha arribat amb la necessitat de preparar el terreny per a una 

legitimado d'ordre superior a les envistes d'un mercat únic i de 

la consegüent i progressiva unió política. Terreny que s'havia de 

preparar precisament perqué hi ha moltes reticéncies, provinents 

especialment deis pai'sos que temen ser absorbits per les cultures 

dominants a Europa. 

De la mate i xa manera que, com es deia, la construcció d'una 

identitat europea, d'un sentiment de perti ñenga comuna, passa 

necessariament per la politització de la cultura, les resisténcies 

a aquesta possible politització europeista de les cultures 

nacionals es deuen al temor d'un possible debilitament de les 

identitats nacionals particulars. 

II. EL DISCURS SOBRE LA IDENTITAT EUROPEA 

El perill d'artificiositat en el discurs europeista 

Dit de forma breu i contundent, el discurs sobre la identitat 

europea ós el resultat d'un esforc de legitimado d'un projecte 

polític d'unitat europea. És a dir, que en la necessitat de trobar 

un suport social majoritari per al projecte poHtic europeu, que 

pugui ser afermat amb formes d'acceptació democrática i que sigui 

percebut com una imposició d'interessos exteriors o particulars, 

els defensors de la unitat de mercat i la unitat política europea 

han comencat a fer esforcos molt importants per definir aquesta 

identitat europea. 
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A1x6 significa que els vineles fonamentadors d'aquesta Identltat 

es busquen en unes hipotétiques arrels comunes que haurien perdurat 

en el temps, i que mostrarían aixi el seu carácter "essenclal", 

mentre que albora es construeixen les eines indispensables per a 

la seva transmissió, a f1 d'assegurar-ne una penetrado duradora. 

Es pot afirmar, sense cap mena de dubte, que el discurs sobre la 

identitat europea es sobretot, a mes d'essenclalista, de ti pus 

historleista 1 romántic. 

En el primer punt, el de les esséncies fonamentadores, es parla de 

la "fe en Europa", d'un "espai espiritual". Se cita T.S. ElUot: 

"si Europa morís com a ésser espiritual, alió que en quedarla com 

a organi8me material ja no seria Europa".13 

En l'objectiu d'estendre aquesta consciéncia europea, es pensa 

també en la unitat d'un espai de común i cae i ó europeu en qué els 

models culturáis construTts s'intercanviYn 1 afavoreixin una 

consciéncia unificadora. 

Cal dir, pero, que tant els continguts hlstoriclstes d'aquesta 

hipotética identitat, com els projectes uniflcadors de 1'espai 

comunicatiu son dificils de realltzar. D'una banda, perqué les 

identitats nacionals definidas pels estats-nació 8'han bastit sobre 

unes interpretacions de la historia nacional contraposades a les 

altres histories nacionals. Caldria tot un projecte d'abast 

extensissim, i sobretot d'aplicacio lenta, de reinterpretadó 

histórica, ara com ara impensable des d'una perspectiva de la 

defensa de les identitats particulars, pero encara mes dificultosa 

des de les possibilitats reals d'extensió d'aquesta relectura ais 

nivells escolar o de divulgado histórica. Reinterpretació, d'altra 

banda, que es trobaria amb l'oposició deis sectore profeesionals 

1 educatius que consideren que la historia ha de ser necessáriament 

13 Cf. Vei, Slmone, op. cit. 1 Papini, Roberto, "Introduction", en 
el mateix volum citat. 
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un instrument per al patriotismo i el foment deis sentimente 

nacional814. 

A mós, ele canvis que s'están produint d'una manera accelerada en 

aquest final de década deis vultanta obligaran urgentment a 

replantejar ele objectius que s'havien previst inlcialment. 

L'enfonsada de les fronteros politiquee amb 1'Europa de l'Est 

impedeix mantenir el discurs de la identitat europea com a simple 

recurs enfront de la necessitat de definir un mercat Interior únic 

i de trobar formes d'expressió política per a aquesta unltat 

económica. D'una altra banda, si els vineles comuns havien de 

permetre un débilitament controlat de les fronteros deis estats-

nació protagonistes de Voperado, l'avancament aconseguit des de 

baix i mes enlla del territori previst Inlcialment, pot refredar 

els mes fervents defensora de la "identitat espiritual" deis 

europeus. No es tracta ja només de la possible reivindicado d'unes 

independéncies nacionals que podrien afeblir alguns estats-nació, 

sino que també es produeixen moviments en el sentít de 

restauradons, si no d'unions, o d'aproximacions imperials que ja 

ningú no considerava vives. El problema ja no son unes repúbliques 

bal tiques que voldrien independítzar-se de 1'imperi rus, sino que 

determinats territoris retroben els seus vineles étnics, histories 

1 lingüistics i convergeixen a passes accelerades: des de les dues 

Alemanyes fins a les relacione cada vegada mee estretes entre 

Austria i Hongria. La paraula de moda que tancará Tan y polltlc 

1989 i amb la qual s'inaugurará la nova década ée, 

simptomáticament, la d'autodeterminació. 

Els defensors de la identitat europea anaven a buscar els vineles 

comuns a les cultures grega i 11atina. Pero els pobles es mouen cap 

14 A Franca mateix es va obrir una forta polémica sobre aquesta 
qUestió a propósit de la normativa de 1985 sobre ensenyament de la 
Historia a Primaria de Jean-Pierre Chevénement, ministre d'Educació de 
Jacques Chirac. 
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a la recuperado d'una memoria histórica mes próxima 1 mes viva. 

I aquesta memoria, aquests vineles d'identificado europea, es 

reconstruelxen, bé sobre les restes deis antics Imperis, bé sobre 

el deb111tament de la legitlmitat deis estats-nadó moderns. En 

qualsevol cas, podriem retrocedir ais periodes medleváis previs a 

la definido deis estats-nadó moderns per reconstruir unes unitate 

politiquee properes a la pluralitat d'ldentitats culturáis avui 

encara vives, mantingudes no sempre amb el suport d'un estat 

constituít. I recordi's que, aqüestes cultures, quaUflcades de 

"minoritzades", repreeenten ben be un 40* de la poblado europea, 

de VAtlantic ais Urals. 

L'"esperit" d'Europa sembla que es vol mostrar mes viu que no pas 

els estrete marges deis interessos d'una Europa fonamentalment deis 

mercader8 1 sovint curta de mires. Ara es tota 1'Europa que es 

"repensa" en contra deis modele previstos "des de dalt". 

¿Una baee comuna histórica o un projecte de futur conunltarl? 

Ara com ara, se suposava que la identitat europea es podría bastir 

senee posar en perill els llmits de les fronte res deis estats-nació 

moderns. Les dificúltate d'uns acorde en el camp de la cultura, tal 

com déiem abans, mostraven les reticencias de determínate pafaos 

a veure qQestionada la seva eobIrania en une terrenys especialment 

del 1cate amb vista al manteniment de la legitlmitat política. 

Unitat de mercat si, perb senee posar en dubte els mares polftlcs 
diferencíate. I ja sabem que una cultura nacional ée la máxima 

garantia d'un ámbit politic legitimat. 

Precieament per no desfer les cultures nacionals, el dlscurs sobre 

la i den t itat europea obre la posaiblUtat de t robar una mena de 

"máxim comú divisor", que repreeentaria alió que ja ara h1 ha de 

comú, 1 un "minim comú múltiple" que es podría anar conatrulnt a 

partir de 1'1ntercanv1 cultural futur. H1 hauria d'haver, per altra 

banda, une "valore" comune que estarían per sota de la necessárla 
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pluralitat de cultures, com a substráete compartít, i uns altres 

"valors" que resultarían d'una acció política sobre els 1nd1v1dus, 

per mitja de programes educatius, per exemple, que transmetrlen 

aquests continguts supranacionals. 

Pert> en el cas de la identitat europea no servirien els trets 
tradicionals que conformen les idees nacionals: una 1 lengua comuna, 

unes creences... I fins 1 tot, el supósit d'uns elements 

fonamentadors comuns sembla difícil de mantenir. És per aixó que, 

en la práctica, i una mica al marge del discurs ideológic, más 

aviat es pot comptar nomos amó projectes que unifiquin l'espai de 

comunicado, a través de noves tecnologies que permetin, más que 

no pas una certa homogeneítzació cultural europea, un augment 

qualitatiu i quantitatiu deis intercanvis culturáis. Pero el camí 

és difícil a causa de la forca de les industries no europeos que 

teñen Europa també com a mercat, i a causa deis irrenunciables 

interessos estatals-nacionals. 

També les técniques modernas de manipulado de la interpretado del 

pensament individual s'han posat immediatament en marxa per 

intentar crear una opinió pública favorable al projacte d'unitat 

europea. Oes deis intents de construir -per no dir inventar-

aquests "valors comuns", fins ais controla tendenciosos que sempre 

troben alió que busquen. Per exemple, en el darrer Eurobarómetro19 

publicat -un estudi periódic de 1'opinió pública a la Comunitat 

Europea- es pot llegir que un creixement d'un 4X entre 1988 i 1989 

entre els que dluen que s'interessen molt o forca pels temes 

europeus es considera un "augment significatiu". Pero, en canvi, 

una disminució d'un 5% entre 1988 i 1989 deis qui sovint o de 

vegades se senten europeus a mes de considerar-se ciutadans del 

propi país, és analitzat amb un "no ha guanyat gaires punts". i 

19 Eurobarómetro. La opinión pública en la Comunidad Europea. 
Comisión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Información, 
Comunicación y Cultura. Núm. 31, juny de 1989. 

27 



tant que no: n'havla pardutl A mes, de la raapoata a la matelxa 

pregunta, Tanalista n'arriba a fer aquest comentarl: "s'1ns1te1x 

a manlfeatar la idantitat nacional que alguna veuen, aenee cap mana 

de rao, amenacada per 1'amplitud que va adquirínt la Comunitat". 

Efectivament, en el 1989 gairebé la meitat de la poblado 

enque8tada responia que mal no se 11 acut sentir-se europeu, 1 

només un 14* ho pansa aovint. Halgrat aixó. el a anal lates poden 

considerar que l'opinió d'un 50X de ciutadans no tó "cap mena de 

fonament", tal com diu el text. 

En aquest sentít, una posició realista obligarla a reconéixer la 

precarietat d'una sentlments de pertinenca europeista que ana 

pretenguessin fer anar mes enllá del simple reconeixement del fet 

geográfic, o d'un projecte de futur llunya. 

Si no hi ha un projecte cultural 1 polltlc preda, explicit, 

dificilment es pot desenvolupar cap consciencia col.lectiva, que 

com se sap no es pot construir pas automáticantent, sino que éa 

subsidiaria d'intereasos col.lectiua -aovint contrapoaata- 1 de 

1'existencia de les condiciona estructuráis que la aoatlnguln. 

III. PER UNA CONCEPCIO CRITICA DE LA IDENTITAT EUROPEA. 

Les linies anteriors sobre 1'interés per la cultura a la Comunitat 

Europea i el discurs que produeix, moatren la debilitat actual del 

projecte de construcció d'una idantitat europea en el marc del 

respecte a la seva pluralitat de cultures. Una febleea que es 

podria atribuir a una preocupado gairebé exclusiva per la dimensió 

económica de la cultura, per una banda, 1 a la dificultat de 

superar lea barreros que representen els estata-nació 1 la seva 

necessitat interna de legltlmitat, 1 per tant de conaciéncia 1 

d'idantitat política. 
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La superaeió d'aquesta situació de precarietat nomos podría ser 

resolta a partir d'una preocupado mes polftlcament explícita, per 

la defensa de la pluralitat de les cultures europeas -que amo 

intermitencias ja s'ha manifestat, si mes no en termes formáis- i 

de la possibillitat de diluir el paper deis estats en beneflci 

d'una Europa deis pobles que, menys mediatitzats pels interessos 

económics de les grans industries de la cultura, poden ser mes 

sensibles a la necessitat de defensa davant els imperialismos 

culturáis de tota mena, fins i tot deis que ja s'exerceixen ara 

dins d'Europa mateix. 

Cal adonar-se que alió que a Europa és només un projecte -es a dir, 

la creacio d'una identitat cultural comuna, poc o molt homogénia-

, els Estats Units no han aconseguit en bona part mitjancant el 

control deis mercats de la cultura. Avui, dones, ja n'existeixen 

de processos culturáis homogenei'tzadors, naturalment, pero no son 

controlats per cap de les cultures europeos. Per tant, qualsevol 

iniciativa europea en aquesta direcció no només es troba amb les 

possibles resisténcies de cada estat, sino que sobretot s'ha de 

construir amb la resistencia fonamental d'una pressió extraeuropea. 

L'arribada sistemática deis productos culturáis de consuno nord-

americans, pero també les dependencias cientifiques i 

tecnológiques, suposen un colonialisme cultural que sovint s'obllda 

a 1'hora d'analitzar les diflcultats en la construcció una 

identitat europea, emfasitzant-ne exageradament les dificultats 

internes. 

Amb tot, és cert que, mes enllá de les dificultats exteriors, hi 

ha les d'ordre intern. Aixl, convindria saber si efectivament una 

identitat comuna ha de significar necessáriament el sacrifici de 

les identitats particulars, o si es pot bastir sobreafegint-la a 

les identitats diferenciadas. Qualsevol frivolitat sobre la 

possibilitat de renuncies en les identitats culturáis i politiques 

minoritáries seria suicida. Estem assistint, precisament, a un 
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ressorgiment de voluntats nacional8 que e'han mantingut sota régims 

autoritaris que no han estalviat esforcos en les seves pretensions 

de genocidi cultural i lingOistic. Malgrat tot, reapareixen amb una 

forca imprevista, i sovint posen en perill 1'estábilitat mateixa 

de l'estat que les havia pretes ofegar. 

No ós menys cert que certes iniciatives deis estats a l'hora de 

prendre mesures protecciónistes respecte a les própies cultures 

nacionals dominante, posen en evidencia que s'obliden de protegír 

aquel les cultures que no ni son politicament dominante. De tal 

manera que s'entra en contradi ce i ons importante entre els principie 

que es diuen defensar i les accions concretes que s'empreñen. I son 

aqüestes mateixes contradiceions les que fan perdre forca a 

determinadas iniciatives comunitarias i, en qualsevol cas, la forca 

d'una hipotética identitat europea nomos arribaré a la seva máxima 

expressió si, d'una banda, supera la restricció del nombre de socis 

actuáis i compren la totalitat territorial d'Europa -de TAtlantic 

ais Urals-, i de l'altra, si ós una identitat que ofereix un marc 

d'interrelació per a totes les cultures nacional8 en igualtat de 

condicione. I aixó des del principi, sigui quin sigui el grau previ 

de voluntat d'adhesió i de participació de cada territori. 

Precisament, els avancos tecnológico que han afectat molt 

especialment el món de 1'expressió cultural, ofereixen solucions 

a l'abast per assegurar aquest respecte en igualtat de condicions, 

per fer possible la interrelació cultural i per oferir garanties 

mes enllá deis arguments de Tamplitud del mercat. Les 

possibilitats d'emi8sió televisiva en diversos idiornes, 

1'esborrament de les fronteres tradicionals superadas per espaia 

comunicatius reintegradors de territoris politicament fragméntate, 

la difusió rápida de les innovacions artistiques, la circulado 

internacional deis béns culturáis, tot permet mantenir un 

intercanvi permanent, amb garanties per al manteniment de les 

especificitats i les diferencies intrinseques de cada cultura. 
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Potser la gran aportado que podría fer Europa en el terreny 

cultural seria, precisament, oferir un model de desenvolupament i 

d'lntercanvi que garantís el respecte a la diferencia, contraposat 

a 1'imperialisme cultural de 1'únic model ara com ara dominant, i 

que tendeix, al contrari, a anuí.lar les especifIcitats culturáis. 

Aquesta hauria de ser una aportació que caldria fer, no des de 

posicions defensivos, sino proporcionant solucione tecnológiques 

a la complexitat de la pluralitat de cultures. Pero sobretot amb 

un exercici de generositat política que reconsideres el valor 

purament instrumental que des deis interessos politice s'ha donat 

a la cultura. 

És per totes aqüestes raons que es podria considerar un caml 

equivocat aquel 1 que pretengués utilitzar el foment d'una 

hipotética cultura europea per desenvolupar algún tipus de 

nacionalismo europeu, que inevitablement entraria en contradiceió 

amb els nacionalismes histories tan característics de la mateixa 

realitat europea. Una identitat europea que pretengués ser 

simplement el pretext per facilitar un marc de legitimitat política 

a un projecte d'unió económica, a mes d'estar condemnada al fracás, 

podria ser la font de nous i greus conflictos. 

No és un nacionalismo europeu alió que cal Inventar, sino un marc 

de relació i d'interdependencia obert, en el qual les cultures que 

han subsistit fins ais nostres dios, 1 que son moltes, hi trobin 

©1 reconeixement i les garantios de supervivencia en llibertat i 

en igualtat de condicions. 

31 





II. NIVELLS DE CULTURA I CULTURES EUROPEES 

Jordi Barrio 





INTRODUCCIO 

En plantejar-nos com a objecte d'estudi la cultura europea, 

d'antuvi se'ns presenta la dificultat que comporta 1*empresa. Els 

dos termes que el define i xen connoten, más que no pas denoten, 

objectes realment problemfttics. El terme "cultura" ós forca 

polisémic i imprecis1; el qualificatiu "europea" es refereix a una 

entitat conflictiva i, fins i tot, d'existóncia dubtosa fora de la 

consciéncia d'alguns individué1. 

Qualsevol treball sobre la cultura topa, d'entrada, amb la 

imprecisió del terme. Se n'han proposat mol tes def inicions. Algunes 

es complementen, d'altres, en canvi, s'oposen o representen visions 

allunyades. Oavant d'una situació com aquesta, proposem partir 

d'una noció de cultura tan neutral i operativa com sigui possible. 

Per comencar, nosaltres en destacarem alguns trets que la majoria 

deis estudiosos consideraran def i nitor i s del terme, si mes no d'una 

manera parcial: 

1. La cultura sempre és adquirida i transmesa de generació ne 

generado. 

2. La cultura sempre ós convencional (o sigui, pertany a les 

coses que podrien ser d'una altra manera). 

3. La cultura sempre és estratificada. Mai no ós uniforme. 

4. La cultura sempre és compartida per una comunitat. 

Mai no és un fet individual. 

Potser podriem dir que la cultura és un estat especial de la ment 

humana format per coneixements de naturalesa diversa. Uns son 

1 Kayn, J. S., El concepto de cultura: textos fundamentales. 
Editorial Anagrama. Barcelona, 1975. 

2 Existeix el criteri, defensat per alguns, de considerar que 
el qualificatiu "d'europeu" nomos significa alió que s'esdevé en 
1'ambit geográfic estríete. 
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dlractament api 1 cablee par modificar 1'antorn, una aitraa, par 

contra, no generen conductea immedlatament, sino que ajuden a crear 

e8tat8 mental 8 1 prediapoelcions. 

En un sentít general, es refereix a tota norma compartida que 

servelx per manar eel capteniment; en un sentit mee restringít, 

nomé8 al8 coneixements que no son dlractament api1 cablea, 1 

principalment ais que cristal.litzen en lea realitzacions del 

pensament 1 de la sensibilitat. 

Un deis aspectes que conslderem mes reílevanta és que «1 

llenguatge, concretat en ele dlferents lleguatges naturala, es un 

del8 aspectes más importants, potser el que mes, i sens dubte el 

mes representatlu de la cultura. La 1 lengua és l'lnstrument per 

mitja del qual poodem referír-nos a qualsevol deis components da 

la cultura. No n'hl ha cap altre que tlngul aquesta propletat. Dea 

del llenguatge podem tractar i representar tots el8 continguts que 

formen el complex que anomenem cultura. Podem parlar d'Ideología, 

de música, de les manifestacions artfstiques o de lee formalitats 

científiques. 

El nostre treball presenta encara una altra dlflcultat que no hem 

de menystenir i que ja hem anundat anteriorment. Ene cal parlar 

de cultura europea i, en conseqüéncia, d*Europa. ¿Qué éa Europa? 

ÉS una pregunta que el8 europeus 8'han fet moltea vegadas en el8 

darrers aegles de la nostra historia 1 que actualment ha guanyat 

actual itat a causa de lee circumstáncies que vivim. 

Després de lee dues guerres mundial8, que també 1 eobretot han 

estat guerres civils europees, el paper que el continent europeu 

feia al món ha canvlat pragonamant. També ha canvlat la parapactiva 

sota la qual el8 seua hornee ea miraven la reata del món. Per 

acabar-ho d'adobar, dues poténciee mes o manye exteriora ínter venen 

condi clonan t Tactivitat política 1 militar de lea naclona' 
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europees, tot 1 que, atesa la seva minva de poder, no sabem si 

moment&niament o permanent. ÉS ciar que es tracta de pafeos que no 

els son del tot estranys. Peí que fa ais Estats Units, potencia 

hegemonica en els darrers quaranta anys, ve a representar una 

perllongació deis trets culturáis europeus, amb mes o menys 

transformad ons, segons els casos, ÉS a causa de la seva proximltat 

relativa, que tot alió que ha vingut d'América ha pogut Influir 

tant i tant en les diferents nacions europees. Rússia, convertida 

temporalment en Unió Soviética, sempre ha format part d'Europa 

d'una forma periférica. Ha estat parcialment exterior malgrat la 

continuítat geográfica que mantenen les terree centráis d*Europa 

amb les de Rússia. Una Rússia decantada cap a Occident durant els 

darrers segles, pero, tanmateix, unida inevitablement amb 1'Orient. 

Mol tes coses fan que comencem a pensar que els temps canvien i 

que Europa s'haurá de tornar a autodefinir. Sembla que els pobles 

europeus cerquen de nou un cami en la historia, que els permeti de 

superar 1'etapa iniciada després de la Segona Querrá Mundial, 

carácteritzada per un equilibri continental a vegades tens, a 

vegades mes distes. Si aixfc és aixi, i esperem que ho siguí, les 

coses ja no tornaran a ser com eren abans de les dues guerres 1 

ens caldrá repensar la idea d'Europa3. 

No sabem qué és Europa si la plantegem com un ens que existeix per 

ell mateix; en canvi, s1 la consideren) com a resultat de la 

voluntat i de les accions deis pobles que formen el vell continent, 

podem saber qué ha estat i, sobretot, alio que volem que siguí en 

el futur. D'antuvi podem dir que, des de Catalunya, per a molts 

deis catalans, 1'Europa del futur pot ser un projeete de 

convivencia, un marc dins el qual la nostra cultura podré persistir 

i podrá redefinir-se amb el temps a partir del contrast amb les 

3 Morin, Edgar, Pensar 1'Europa. Edicions 62. Barcelona, 1988. 
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altres. Si no ée aixi, Europa no el8 intereesará. O sigui, Europa 

no el8 semblará Europa. 

Els nivelle de cultura 

En aquest apartat, ens proposem descriure, en termes generáis, els 

nivells de cultura que funcionen a les distintes societats 

europees. Partim d'una Heugera visió histórica per comprendre la 

realitat actual i fins i tot la futura. No volem de cap manera ser 

exhaustius; ens limitarem a caracteritzar, a grans trets, els 

diferents estrats culturáis comuns a totes les comunitats nacional8 

europees. 

Des de sempre, els grups que han format qualsevol societat han 

presentat particularitats culturáis. Precisament, els trets 

culturáis distintius n'han estat un deis elemente diferenciadors 

i definidors más importants. Tanmateix, i malgrat el gran nombre 

de variants culturáis que podem trobar en una societat, si 

relacionen) aqüestes variants, els nivells de cultura, amb 

1'estructura social, podem afirmar que, genéricament, sempre hi ha 

hagut una cultura propia de les classes dominante: Taita cultura, 

1 una altra que corresponia a les dominadas: la cultura popular. 

1. L'alta cultura 

És la cultura desenvolupada en el si de 1'aristocracia en una 

primera etapa, i de la burgasia en una etapa ulterior. Está formada 

per la produceió literaria, artistica i filosófica principalment, 

amb un gran fons de cultura clássica, sempre mantingut viu i 

actual itzat; també está formada, des del Renaixement, per la 

cultura científica, sorgida de la filosofía i diferenciada 

progressivament d'ella. 

Directament vinculada amb aquesta alta cultura histórica que acabem 

d'esbossar, tenim la cultura humanista, propia de l'home cuite 

burgés. La cultura humanista tenia un abast pretesament universal, 
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encara que realment era exclusivament europea. Proporciona ais 

individus una visió del món ordenada i coherent; una visió que 

qualificarfem "d'integrada". El passat amb el present; ele aspectos 

emocionáis amb els racionáis; la cultura humanista era "la 

cultura". L'home europeu, burgés i cuite, era l'home universal; els 

altres, ele que s'estaven fora del nostre continent eren 

incivilitzats i per tant incultos. 

L'alta cultura sempre ha estat internacional, cosa que ha volgut 

dir, b&sicament, intereuropea. Els filósofs, els literats, des de 

sempre, havien mantingut relacions entre elle. L'Església Católica, 

que era la institució internacional per excel.léncia, 1i donava la 

transcendencia deguda; el llati, a más del seu paper mágic, era la 

1 lengua de relació culta, el gran instrument de comúnicaeió. A 

1'edat mitjana, els estudiosos recorrien els espais del nostre 

continent a la percaca deis ensenyaments que els callen. Per 

estudiar dret s'adrecaven a Bolonya, per estudiar medicina a 

Montpeller i per a la filosofia, a Paris. El llati era la koiné que 

els unia a tots i els fácil itava la comunicado i el 

desenvolupament de la cultura. 

Després, amb 1'aparició del nacionalismo, la situació es complica 

perqué progressivament es va anar imposant la tendencia a vehicular 

l'alta cultura a través de les distintes ñengues nacionals. No ni 

ha cap dubte que aquest fet dificulta les relacions entre els 

estudiosos. Naturalment, els homes cuites hagueren d'aprendre la 

1 lengua o les ñengues mes importante del moment o de la materia 

que els interessava. Segons les époques, s'hagué de conéixer 

Vitalia, el francés, 1'alemany o, final ment Tangí ée. D'aquesta 

manera se salva la comúnicaei6 entre els filósofs, els cientifics 

i els artistes. Tanmateix, mai no s'assolf el grau de 

comunicabilitat neutral que a 1'edat mitjana proporcionava el 

llati. El procés de substitució del llati per les llengüee 

nacionals estava d'acord amb la desacralització,, la lafeització 
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i la democratització de les societats. Responia a la consolidació 

del8 e8tats-nació. Evidentment, el llati era una 1lengua ritual i 

elitista. També havia servit par marcar lea diferencies entre les 

miñories cuites i la resta deis ciutadans. En canvi, presentava el 

gran avantatge d'estar per sobre i a igual distancia, quant a 

prestigi, de la resta de ñengues europees, no endebades anomenades 

"11engüe8 vulgars". 

El8 homes que constituyen el8 diferents pobles partirán de la noció 

de cristiandat com a comunitat diferenciada deis infidels; la 

unitat en la fe era el recer on s'aixoplugava un santiment 

comunitari que avui caldria considerar europeu. Desprós, a 1'época 

moderna, domina la idea de la civilització distingida per la 

racionalitat i la cultura; els homes cuites europeus estaven per 

sobre de la resta del món, que es man ten i a en estat salvatge i 

havia de ser colonitzada. D'aquesta manera s'edifica una paradoxa 

sagnant. A 1'interior, els drets de 1'home i la democracia, de 

portes enfora, 1'imperialisme. 

Els homes europeus, pertanyents a les diferents comunitats 

nacional 8, sempre s'han considerat diferents entre si; els 

nacionalismes están basats neceasAriament en la diferencia. 

Tanmateix, els infidels, els habitants deis al tres continente, eren 

vistos qualitativament molt mes estrangers. El continent europeu, 

geograficament molt articulat, históricament ha estat un lloc de 

relació i d'encontré. Sempre hi ha hagut una relació de veüns entre 

els diferents pobles europeus; de vegadas els contactes han estat 

de cooperació i de convivencia; sovint ds disputa i fins i tot de 

guerra. Precisament dues guerree de proporciona calamitosas han 

marcat el final de 1'hegemonía mundial europea. 

Les minories cuites sempre havien mantingut una relació de contacte 

i de cooperació. L'alta cultura ha estat el vincle que ha unit 

Europa i que ha contri bul" t a forjar-ne la idea, en la mesura que 
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es pugui considerar que existeix. En aquest sentít, el llegat 

clássic ha tingut un paper unlflcador d'una potencia innegable. La 

filosofía i la literatura greco-1 latines han estat la base sobre 

la qual s'ha anat creant, en el transcurs de la historia, la 

conscióncia dele hornee cuites 1 de les élites europeos. 

Els textos impresos, i com a conseqüéncia, la lectura han estat 

els grans instruments de la conservado i de la transmissió de 

"Taita cultura des de 1'antlguitat. L'home cuite europeu formava 

la seva intel.ligéncia 1 la seva sensibllitat en 1'estudi de les 

arts i les ciénciee. La filosofía, la literatura 1 les ciéndes 11 

desenvolupaven les capacitats intel.lectuals; les diferente arts 

com 1'arquitectura, 1'escultura i la música forjaven la seva 

sensibllitat. ÉS aixi, dones, que la lectura i el llibre han estat 

els grans instruments i els eimbols de la cultura. 

Tot i que en la cultura, des deis grecs, hi ha hagut les tendéndee 

contraposades de la racional itat i de la passió, la mesura 1 la 

incontinencia, el resultat ha eetat, si mes no en els mlllors 

moments, l'equilibri entre el dos extrems i, s1 voleu, una 

coherencia formal que adapta el continent al contingut 1 tots dos 

a la intel .ligéncia 1 a la seneibilitat d'aquells a qui van 

destinats. El Partenó, la música de Mozart, la Gioconda, un diáleg 

de Plato, per agafar alguns exemples importante, parlen d'una 

manera molt adient ais homes europeus de qualsevol época. 

L'alta cultura sempre ha anat lligada a individué, a grans 

personal1tats, que han sabut sintetitzar i expressar millor que 

altres l'esperit de la seva época. Hem mitificat noms 1 obres, els 

hem fet passar a la historia i els hem utilitzat, encara que no 

sempre, de la millor manera, ÉS evident que els indlvidus, fine i 

tot les grans personalitats, formaven part de la col.lectivitat, 

pero no hi quedaven anul.lats. Aquí ens tornem a trobar amb un 

altre equilibri inestable: el que va de 1'individualismo a la 
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col.lectivitat, eesencial per a la civilització europea. En el 

transcurs de la historia hi ha hagut etapas de tota mena: 

d'axageracions individual 1stes o d'enfortlments de l'esperit 

associatiu. El resultat, pero, pres d'una manera global, ha estat 

el de l'equllibri. Els Individus han pogut distingir-se de la 

col.lectivitat que els donava vida i cultura; tanmateix, ele 

individus han hagut sempre de treballar a favor del grup. El 

resultat final és que, valorada globalment, la cultura europea es 

clarament individualista si la comparen) amb les al tres que han 

existit en la resta de continents. Malgrat els col.lectivismes 1 

ádhuc les dictaduras, sempre h1 ha hagut un contrast entre 

1'individu europeu i l'home formiga oriental. 

Podem considerar que la cultura científica i tecnológica 

contemporánia forma part de Taita cultura 1 que n'és la fraceió 

que mee es desenvolupa actualment. Está composta de coneixements 

molt especial itzats sostinguts per miñori es. Tanmateix, en els 

nostres dies, versions populars d'alguns aspectes de la ciencia i 

de la tecnologia han conegut una difusió que no dubtarem a 

qualificar com "de massa". A mes, l'ús universal d'algunes 

tecnologies molt complexos, com les telemátiques 1 les 

informátiques, ha fet que capes molt amplíes de la poblado 

entressin en contacte directe amb la tecnologia moderna i que les 

seves conseqüéncies arrlbessin a tota la poblado. Aixó fa que 

s'estigui creant un complex cultural de caire científico-tecnológic 

que abasta tots els nivells de la cultura. A nivells mes elevats, 

ultra els coneixements cientlfies própiament dita, hi ha una 

cultura científica feta de coneixements generáis i de valoracions 

de caire filosófic i etie. Aquesta cultura forma part, cada vegada 

mes, del bagatge de les persones "cuites" de la nostra época. Tambe 

hi ha versions más populars de la cultura científica. En tot aixó, 

la divulgado, en tots els ambits, propiciada pela mitjans de 

comunicado, hi ha tingut un gran paper. La ciencia com a valor 1 

com a ideología ha arribat al conjunt de la societat. 
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Hem de ressaltar que la cultura técnico-científica és la mes 

progressiva i la que mee creix en el nostre temps. Mentre que 

altres sectors com la literatura o 1'art passen per una etapa 

d'indecisió, el sector de la ciencia 1 de la tecnología sembla que 

no tinguin aturador. 

2. La cultura popular 

La cultura popular tradicional ha estat 1 ligada a les classes 

populars, principalment a les rurals, encara que tambó a les 

urbanos. S'ha tractat sempre d'una cultura amplia que ha abastat 

les formes de vida en general 1 no nomes lee realitzacions 

1iteráries i artistiques. L'alta cultura també contenía les formes 

de vida refinadas, pero sempre s'hi havien valorat mes les grans 

realitzacions intel.lectuals, els gestos grandiloqüents 1 els grans 

homes. Ha passat altrament amb la cultura popular. Si la mirem en 

perspectiva, la veiem com un conjunt homogeni per sobre o per sota 

de la diversitat, format per les mes variadas formes de vida i de 

coneixements, que van des de la música i el ball, ais oficié i les 

técniques; des de les formes de galanteig al capteniment de 

l'individu a 1'interior deis grups. Ha estat una cultura 

prácticament anónima, de la qual resten pocs noms en la memoria 

popular. 

La cultura popular, com que ha sorgit de les entranyes i de lee 

particularitats de les comunitats, ha estat 1 és encara en part la 

cultura nacional per excel.léncia. Per aquest motiu cal que parlem 

de cultures populare nacionals. Les cultures populars han estat lee 

distintivos deis diversos pobles europeus. Les classes populars no 

s'han mesclat normalment. Si no és que hi havia migracions o 

invasions, cadascú restava a casa seva i lee relacions exteriors 
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eren molt escasses fins en una época recent4. Les cultures populars 

nacional8 eren diferents, i en a 1xó es basava el seu paper 

aglutinador i diferenciador; pero també eren semblants. 

Efectivament, a grans trets, totes les cultures populars europees 

s'assemblaven. Tot i que guiaven la vida quotidiana, proporcionaven 

esbarjo i mantenien les relacions interpersonáis, no tenien 

prestigi en societats profundament divididas en estaments 1 

classes. 

La cultura popular fou essencialment agraria al principi, tot i 

que després també prengué les formes própies de la vida urbana 

moderna. Sempre s'ha tractat d'un conjunt menys elaborat i sobre tot 

amb un grau de complexitat molt inferior al que presenta 1'alta 

cultura. Era una cultura essencialment inconscient i no estava 

vinculada a persones concretes; no s'hi produl'en innovacions sino 

molt lentament i de manera desapercebuda. En tot moment se 1'ha 

vist 1 ligada al poblé en abetracte i se 1'ha considerada com la mes 

genuína de les seves manifestacions. Per aquest motiu, la música, 

la literatura i tot el que podem denominar art popular és 

essencialment anónim. De la mateixa manera, mai no havien existit 

institucions que en tinguessin cura. No adoptava generalment la 

forma escrita i es basava en la memoria de la gent i en la 

transmissió oral dins la familia i els petits grups. 

Actualment nomos en queden les restes. Bona part deis seus 

continguts ens ha arribat únicament com un fons antropológic en 

forma sobretot de folklore. I en canvi és ara quan es valoren mes 

4 ÉS ben cert que VaTllament de les diferents comunitats 
sempre ha estat relatiu. De fet, en tot moment hi ha hagut ti pus 
de relació entre les diferents classes populars. Alguns personatges 
com els mercadsrs, els comediants, els joglars, establien 
contactes. En afirmar VaTllament ho hem fet en relació amb els 
estaments cuites, els quals sempre han mantingut relacions 
institucional itzades, sempre han mantingut la neceesitat i la 
voluntat expressa de relacionar-se i de contrastar o posar en comú 
els seus coneixement8 o punts de vista. 
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positivamente En efecte, desapareguts els prejudicis classistes 

que feien menystenir tot alió que provenia de les clásses populars, 

s'ha pogut experimentar una recuperació de la música, de la 

literatura, de 1'arquitectura i en general de totes les produceions 

que corresponen a l'art popular. Perduren, pero, encara, un conjunt 

formes de vida en el fons de 1'actuació deis diferents pobles. Si 

consideren) que els francesos son diferents deis anglesos ós perqué 

encara mengen, treballen, viuen i es diverteixen diferentment, 

malgrat 1'evident uniformitat cultural que de mica a mica se'ns 

sobreposa. És per aixó que arreu s'alcen veus partidarios de 

defensar els continguts genuíns de les ve11es cultures europeos. 

A tot els paísos hi ha iniciatives per defensar les tradicions 

locáis davant 1'onada internacional despersonal itzadora. Uns 

eforcos que, a mes de bona voluntat, mostren que les 

particularitats culturáis están, si no en perill d'extinció, 

amenacades. 

3. La industria cultural 

És la forma de produir, de distribuir i de consumir la cultura 

hegemónica ais nostres dies. Está basada en 1'aplicació, en el camp 

de la cultura, de la lógica industrial i financera que opera en els 

altres ámbits de 1'economía. Utilitza els mitjans técnics en voga 

per realitzar la seva activitat cultural i aquest és un aspeóte 

essencial peí que fa a la seva naturalesa. 

Les noves i no tan noves tecnologies han canviat profundament la 

naturalesa deis productes comunicatius i la seva relació amb 

1'individu que els capta. Ja la fotografia i el cinema representen 

canvis molt profunds en la naturalesa de 1'obra d'art, segons 

manifestá Walter Benjamín5. I al 16 que diu aquest autor per a 

5 Benjamín, Walter, L'obra d'art a Vépoca de la seva 
reoroductibi 1 itat técnica. Edicions 62. Barcelona, 1983. En aquesta 
obra Benjamín ens explica, potser per primera vegada, les 
transformacions que han experimentat les obres d'art a 1'época en 
qué les tecnologies permeten la seva manipulació i 1'acostament a 
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1'obra artletica ee pot estendre a tota la prodúcelo eotmeea a la 

mediado de la industria. Des de la fotografía, pero especialment 

a 1'era de la televleió, la relació deis consumldors amb ele 

productos culturáis ha variat moltfssim respecte a les etapas 

anteriors. Les obres d'art, tant se val que siguin del terreny de 

la plástica com del de la literatura, han vist un acostament 1 una 

secularització respecte ais individus. Actualment, totes a 1'abast 

de la nostra sensibilitat, tantes vegades com vulguem 1 senee 

esforc. Abans les pintures i les escultures estaven exposades a les 

esglósles o ais palaus deis senyors, el comú de la gent nomee les 

podia contemplar en ocasions escollides. Ara la gent pot teñir a 

casa edldons de les mi llore pinacoteques del món. També la 

literatura se'ns ha aproximat amb el cinema i la televisló. 

Els mitjans áudio-visuals ja no son nous. La fotografía té mea de 

cent dnquanta anys 1 el cinema, un segle mes o menys. Pero malgrat 

tot, les seves caracteristiques encara no son prou ben compreses 

peí 8 nostres contemporanis, ni tan sois per algune dele 

especialÍ8te8 i deis critics d'aquest ámblt*. Serla molt Important 

que tots plegats arrlbéssim a comprendre 1'abast de les 

transformacions que la industria de la cultura está a punt de 

produir. 

1'espectador. Els productes fets 1 vehiculats pels mitjans de 
comunicado han perdut 1'aura característica de 1'obra d'art. 

' Darrerament ni ha hagut una polémica sobre 1'acoloriment o 
no d'algunes pel.licules antigües que havien estat filmadas en 
blanc i negre. En aquest debat s'han dit mol tes coses, pero, en 
general, s'ha vist d'una manera palesa que el cinema era compres 
amb els supósits i els prejudicis de la prodúcelo artística 
tradicionals i, especialment, de la romántica. No ene havlem adonat 
prou bé que 1'obra cinematográfica, com també la televisiva, no 
teñen autor de la mateixa manera que un quadre, una escultura o una 
novel.la; que es tracta de 1'obra d'un equip. Una altra cosa és que 
dins 1'equip ni hagi qui tingui unes funciona de dlrecció 1 una 
altres d'aspectes concrets subordínate. Tampoc s'ha copsat que en 
el8 audio-visuals no existelx 1'original, sino un conjunt de coplee 
en nombre variable, i que totes ellee son exactament iguale. 
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Encara que per la seva lógica de prodúcelo industrial, aquesta 

cultura s'ha desenvoiupat especialment en els terrenys de consum 

general, també ha fet incursions en els al tres ámbits culturáis i 

aix-f pot ser emprada per a les produceions mes el i tistes. De fet, 

hem de considerar que es tracta d'una nova cultura que tendeix a 

suplantar les que existien fins ara. Té un gran poder d'ubiquitat7 

i s'introdueix en tots els ámbits de la vida quotidiana. Podem dir 

que s'acosta al que els antropólegs anomenen civilització. Regeix 

les formes de manjar i de vestir, el consum d'objectes, la 

confecció de 1 libres i de programes de radio i de televisió. 

Tal com hem manifestat, la industria de la cultura tendeix a ocupar 

tots els ámbits, podriem dir que té una gran vocació democrática. 

Tanmateix, val a dir que tot alió que toca ho transforma i ho 

adapta. La industria cultural tranforma, a la seva mesura, 

qualsevol tema o missatge, fins al punt que la cultura de gran 

complexitat manipulada per la industria cultural queda desvirtuada 

en els seus continguts, en la manera com arriba al públic o com 

aquest la rep. Unes vegades son els continguts els que son pafts 

i adáptate, unes altres son les condiciona de recepció de les 

audiéncies. El cinema ha adaptat ais esquemes de producció que li 

eren propis un gran nombre d'obres de la literatura universal; tant 

se val 1'origen literari del guió, el film té les di mena i ons de 

1'exhibició comercial i també* els seus pressupdsits 

intel.lectuals8. En canvi, l'edició de butxaca ha incidit en la 

7 Un socióleg de la comúnicaeió important, com Jean Cazeneuve 
ha titulat la societat actual com "la societat de la ubiqditat". 
Vegeu Cazeneuve, Jean, La sociedad de la ubicuidad. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 1976. 

8 Aquest tema ha estat estudiat i denunciat principalment per 
Adorno i Horkeheimer i per Edgar Morin. Vegeu: Horkheimer, M., i 
Adorno, T.W., Dialéctica del iluminismo. Editorial Sur. Buenos 
Airea, 1971. Morin, Edgar, El espíritu del tiempo. Taurus 
Ediciones. Madrid, 1966. 
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forma de producció i de comercial ització, mes que no pas en els 

continguts. De la mate i xa manera, la cultura de maesa no és la 

cultura popular tradicional. Podem dir, dones, que la industria 

cultural és una manera diferent de produir, de distribuir 1 de 

consumir la cultura. No innova res peí que fa ais continguts. El 

seu procedlment és el manlleu d'Idees 1 d'obres de qualsevol época 

i de qualsevol nivel 1. La seva novetat radica en els canvie 

qualitatius que provoca, en el canvi de la relació entre l'individu 

i el missatge cultural. 

El nivel 1 mes baix i popular de la industria cultural, la 

denominada cultura de massa*, ha esdevingut la cultura popular de 

la nostra época. De fet, segurament es tracta de la primera cultura 

interclassista que mai hagi existit. La cultura de massa s'ha 

desenvolupat esponerosament en els darrers cinquanta anys. Mentre 

que el món de les humanitats, de la literatura i de 1'art v1u hores 

de decadencia o d'indefinició; mentre que l'art 1 la literatura 

popular tradicional s'han extingit, la cultura de massa s'ha 

expandit sense aturador. 

Encara que en alguns paYsos europeus com la Gran Bretanya, 

Alemanya, Franca o Italia, s'han creat industries 

cinematográfiques o televisivos importants; tot 1 que h1 ha hagut 

intents i ádhuc algunes realitzacions europees en 1'ámbit de les 

noves tecnologías, hem de dir que la cultura de massa ha nascut 1 

s'ha desenvolupat ais Estats Unlts i posteriorment s'ha implantat 

a Europa. Naturalment, la cultura nord-americana no ens és 

estranya, atesa la seva arrel europea innegable. D'aquesta manera, 

ais europeus no els és difícil identificar-se amb la producció dele 

* Els sociólege critics de 1'Escola de Frankfurt, com Adorno 
i Horkheimer, sempre parlaren d'Industria cultural, ja que 
consideraven que la lógica de producció Industrial era l'aspecte 
mes significatiu d'aquesta cultura. En canvi, els sociólegs nord-
americans sempre han parlat de cultura de massa en atenció a la 
forma segons la qual era difosa 1 consumida. 
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estudis cinematográfica o televisius de 1'altra banda de 

1'Atlantic. Ara bé, tambó presenta elemente que els son estranys, 

com, entre altres, lee aportacions -molt notables- en el camp de 

la música de consum, les tradicions africanos i molts aspectes de 

la manera de manjar i de vestir. Es tracta de trets carácterísties 

de la manera de viure que domina els Estats Units. 

Les aportacions de mi ñories racials com la negra africana han 

tingut una gran influencia en la nacionalitat nord-americana. 

L'hora actual 

Si el mode de produceió está canviant amb la introducció de les 

noves tecnologies i d'unes al tres relacions laboráis dins les 

empreses; si el sistema democrátic s'ha transformat amb canvis en 

el paper del parlament i d'altres institucions, en la distribució 

del poder i en el control de l'executiu, la cultura també ha sofert 

modificacions importants. La seva antiga divisió en nivells, 

aquella que hem descrit suara, ha quedat profundament desballestada 

o está en via de ser-ne. No nomos han canviat els continguts i les 

relacions entre els diferents nivel ís, sino que tambó hanvariat les 

formes de transmissió i consum cultural. 

Els processos de social ització i la formació de la personalitat 

deis individué es conformen de manera molt diferent. El paper que 

exercia la lectura, instrument fonamental de culturalització, 

especialment en els nivells alts, s'está transformant. A la 

vehiculització de la cultura mitjan$ant la paraula i el text s'hi 

ha afegit, amb una forca creixent, 1'áudio-visual. Els papers 

d'algunes institucions, com la familia o l'Esglósia, en els 

processos de socialització, han perdut part de la seva vigencia a 

favor deis mitjans de comunicació. Hem passat de la influencia 

coercitiva i molt estructurada de les institucions social8 

tradicionals, a la influencia difusa i desestructurada de 1'oferta 

cultural deis mitjans de comunicació actuáis. 
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La industria de la cultura ha capgirat tot el panorama cultural i 

també la naturalesa de la cultura i deis seus estrats. En aquest 

sentit, cal veure que els mitjans audio-visuals moderns inclouen, 

d'una manera o altra, no nemes els sectors de produceió i 

distribució, sino que envaeixen les manares de consumir deis 

receptors. ÉS fácil d'observar que, sense desaparéixer del tot, 

cada vegada son menys importants les formes de produceió cultural 

que podriem qualificar d'artesanals; aquelles que es basaven i es 

basen en la creació individual i amb eines elementáis. Actúalment, 

vivim la preponderancia deis treballs en equip, la utilització de 

tecnologies cares i complicadas, la perfecta reproductibilitat deis 

productos i la dissolució de 1'autor individual. 

La societat capitalista i burgesa canviá parcialment la naturalesa 

deis productos culturáis i també la manera de consumir-los: 

esdevingueren mercaderies amb valor afegit que cotitzaven en un 

mercat. Ara aquest proces s'ha eixamplat de tal manera que la 

industria de la cultura constitueix una de les primeras industries 

del moment i el seu mercat mou grans interessos económics. Mol tes 

coses semblen indicar que aquest fenomen és fonamental per entendre 

el panorama cultural de la nostra época; i també per entendre que 

les formes tradicionals de la cultura no teñen cabuda en el moment 

actual, si no és que s'adapten a les circunstancies vigents. Cal 

que tinguem ciar, des de Catalunya i des de tot Europa, que no hem 

de 1 tintar en contra de les noves manares de funcionar que presenta 

la cultura a la nostra época, si volem reeixir. Cal, pero, que 

entenguem que es tracta d'un industria especial; d'una industria 

que elabora uns productos que a mes de ser valorats 

quantitativament com a negoci, també ho serán qualitativament com 

a cultura. 

Actúalment, els nord-americans dominen d'una manera molt clara el 

panorama de la cultura de massa i seria molt convenient canviar la 
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situado o, si mes no, suavitzar-la. Tanmateix, recuperar la 

iniciativa en el mercat Audio-visual no hauria de representar caure 

en 1'estandardització i la banal ització de bona part de la 

producció cinematográfica o televisiva nord-americana. Seria 

convenient de donar ais productes de consum popular un tractament 

i uns continguts dignes10. 

En les condicions actuáis, les cultures literarias i artistiques, 

en les quals Europa havia excel.lit fins fa poc, están en una clara 

decadencia. A causa de les condicions tecnológiques i de consum que 

ara regeixen, els productes culturáis son, majoritáriament, ubics, 

assequibles, propers. La reproductibilitat técnica ha fet minvar 

el sentit cultural i fetitxista de 1'obra única. La 

dessacralització de les formes i deis materials ha convertit l'art 

en un fet quotidiá i democrátic. No és que els productes culturáis 

de nivel 1 superior no continuin existint, sino que teñen un altre 

sentit. 

Un deis senyals mes significatius de la decadencia de l'alta 

cultura tradicional és que es pot notar una mena d'afluixament de 

la tensió en els nostres cercles intel.lectuals. Podem constatar 

que les humanitats van de baixa. La producció editorial és 

sensiblement inferior, no nomos en qualitat, sino potser també en 

quantitat, peí que fa a obres d'assaig i de reflexió. No cal 

oblidar que aquest és un ámbit on fins ara la producció d'alguns 

pai'sos europeus com Franca, Alemanya, Gran Bretanya i algún altre 

havien destacat molt. L'aposta deis cercles económics i politice 

d'aquests pai'sos pels coneixements aplicats comenca a teñir unes 

10 No volem dir que tota la producció que s'ha fet de cultura 
popular no hagi tingut un bon nivel 1. Hi ha hagut de tot. Una 
diferencia amb la producció nord-americana ha estat que les 
estructures productives no obligaven tan marcadament ais qui 
treballaven en 1'ámbit cultural; una altra, que el públic europeu 
ha estat disposat a consumir unes produccions de plantejaments mes 
variats que el nord-americá. 
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conseqUéncies alarmants. D'aquesta manera, el panorama 

intel.lectual europeu porta caml de perdre densltat intel.lectual 

i a mes 8'está buidant d'aquelles figures cabdals que fins fa poc 

existien. Ens referim a personatges com Bertrand Russell, Jean-Paul 

Sartre, Pau Casáis, Pablo Picasso, els quals eren la personificació 

de la consciéncia critica de la seva época. 

La cultura tecnológico-cientifica no va acompanyada d'una visió 

general del món. La formació cada vegada és mes especialitzada i 

dificulta la captació de les generalitats i de les fHosofies 

comprensivos. Cada vegada son mes raras les personalitats amb 

visions estructuradas del món i de les coses. El tlpus d'home 

universal que donava la cultura humanista tendeix a desaparéixer. 

Per aquest caml, la instrumental i tració de la cultura preten 

dominar-no tot. No nomos s'esllangueixen els ámbits de les 

humanitats, la mateixa recerca científica ha estat decantada cap 

ais dominis del coneixement mes aplicat. Efectivamente les 

universitats i els instituts de recerca reben encárrecs i fons que 

provenen de 1'administrado o de les empreses privadas perqué es 

resolguin próbleme8 concrets. Aquesta situació era, des de feia 

molt de tempe, normal ais Estats Units, pero ara s'está produint 

a Europa. El resultat és un acostament de la ciencia a la aocietat, 

i aixó és bo„ pero també es produeix una instrumentalització 

excessiva de la recerca, cosa que és clarament nociva per a la 

societat i per a la mateixa ciencia. 

La situació actual és forca estranya i paradoxal, no hi domina del 

tot cap tendencia cultural. Llavors, un eclecticismo acrltlc guanya 

caml. Al costat de 1'interés per la robótica i la informática, hi 

ha una vertedera invasió de les practiques i de les creences mes 

supersticiosas. Parapsicología, astrologia, nigromancia, bruixeria 

i curanderismo coexisteixen amb les ciéncies mes desenvolupadas. 

No és rar de trobar persones que teñen coneixements cientifics i 

52 



técnics especialitzats i que es lliuren irracionalment a practiques 

de magia i de superstició11. 

Les cultures populars tradicionals han deixat en bona part el cami 

obert a la cultura de massa. Les antigües cultures nacionals son 

substituidas per una cultura cosmopolita uniformadora de nivell 

molt baix, i corren el perill de quedar redui'des a una vigencia 

estretament localista. 

Pero encara mes, els grans paYsos europeus han assimilat 

passivament les formes culturáis nord-americanas i fabriquen 

productos segons unes pautes completament importados. Amb aix6 

ajuden a despersonal itzar encara mós les comunitats europees amb 

menys recursos. Aquest és el cas de la cultura catalana. A mes de 

patir la influencia de la cultura nord-americana directamet com 

tothom, també la pateix a través de productos de la cultura de 

massa espanyola. D'aquesta manera, una munió d'objectes culturáis 

de gran consum ens son doblement estranys i ens produeixen una 

situació d'estranyament comunicatiu i cultural12. 

Una incipient cultura de massa europea fou abandonada per la forca 

de la industria de la cultura nord-americana. Recordem que la 

industria cinematográfica estava centrada a Europa abans de la 

Primera Guerra; recordem també el cinema alemany deis anys trenta 

i la caneó francesa o italiana vigents fins ais anys seixanta a 

tot el món; foren fenómens realment importants. Actúalment, en 

11 Adorno analitza aquesta situació paradoxal de 1'existencia 
de la superstició a Vera de la ciencia a Adorno, Theodor H., Ba_io 
el signo de los astros. Editorial Laia. Barcelona, 1986. 

12 La noció d'estranyament comunicatiu ha estat desenvolupada 
per Berrio, Jordi i Saperas, Enric, "Una experiencia de 
comunicación local. Las radios muncipales en Catalunya" a Moragas, 
M. (ed.) (mimeografiat), Universitat Autónoma de Barcelona. Fa 
referencia a la situació d'uns receptors que no troben satisfetes 
les seves expectatives culturáis en una oferta comunicativa. 
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alguns camps com el de la canco de consum o el cinema, el domini 

nord-amerlcá ós molt mes abassegador que el conegut en les époques 

anteriors. El panorama, dones, peí que fa a tot Europa, ós 

amenacador 1 clarament alarmant s1 el centrem en una nadó com 

Catalunya. 

Consíderacione generáis 

Per sobre o al marge deis estrats de la cultura ni ha les 

tendéncies dominants, les ideologies abastadores 1 les visions del 

món que comparteixen els grups majoritaris en les societats 

moderne8. Des d'aquesta perspectiva, valdria la pena que fóssim un 

comentar i sobre la situado actual. 

Les societats industriáis o postindustrials13 han mantingut una 

cultura que prové de la II. lustrado. Efectivament, l'época de les 

Llums dona la seva empremta al desenvolupament de la civilItzacló 

europea i americana. Des d'aleshores, la cultura també está envai'da 

per la idea de progrés, central dins la II. lustrado. L'esperit 

huma havia superat les supersticions, 1 amb aquesta superado havia 

trencat les cadenes que el lUgaven amb un passat obscur. Ara, 

l'esperit huma alliberat, amb la guia de la rao, pot assolir 

ambiciosas fites per mitja d'una creixenca inlnterrompuda. La 

cultura progressista que es desenvolupa per tot el segle XIX i part 

del XX es replanteja contlnuament les seves realitzacions, en una 

activitat antidogmatica sense parió en époques anteriors. Un deis 

exemples mes elars.d'aquesta actitud intel.lectual el tenim en el 

procés de substitució de les avantguardes artlstiques, una darrere 

11 Actualment hi ha una gran vacil.lacio entre els sociólegs 
a l'hora d'anomenar les societats avancades. Segons que fem émfasi 
en Taspecte de la producció, el coneixement, 1'organització, els 
sectors de producció, les formes de comunicado predominante en 
sortiran les denominacions de "societt industrial", "societat del 
coneixement", "societat planificada", "societat postindustrial" o 
"societat de la informado". Probablement les societats 
contempor&nies teñen una mica de tot aixó, motiu peí qual cal no 
oblidar totes aqüestes dimensions. 
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l'altra, que es desenvoluparen fins ais anys trenta del nostre 

segle. 

La cultura moderna, aquella que manté viu 1'esperit il.lustrat, 

sempre ha considerat que una funció essencial de la cultura era la 

critica. Calia posar de manifest la naturalesa vertadera de les 

accione simbóliques humanes, tot sovint amagada per simulacions 

desorientadores. La cultura i, consegüentment, els seus servidors 

mes intims, els intel.lectuals, s'atribuían la funció essencial a 

1'época de les Llums. Un exemple perfecte d'aquest tipus d'acció 

el tenim en la psicoanalisi de Freud. 

Els intel.lectuals han estat els personatges que han encarnat 

principalment la vocació critica de la cultura europea. Han estat 

individus que, a desgrat de la seva ocupació, o de la seva 

especial itat concreta, han assumit la responsabilitat ética i 

critica de la societat14. Uns eren cientifics, altres escriptors 

o artistes, pero s'ocupaven d'alló que no els importava. Des 

d'Emile Zola fins a Jean-Paul Sartre, un estol de personatges que 

han opinat sobre els temes de dimensió humana i social mós 

controvertits han estat els exponents mes carácteristies de la 

consciéncia europea. 

En el segon tere del segle XIX, Frvedrich Nietzsche anuncia el 

final de la II.lustrado en denunciar el nou nihilismo a qué hem 

arribat a través de la racionalitat científica15. Nietzsche torna 

a plantejar temes que havien estat bandejats i actualitza la 

14 Sobre la naturalesa de 1'inte1.1ectual vegeu Sartre, Jean-
Paul, Escritos Políticos 3. El intelectual v la revolución. Alianza 
Editorial. Madrid, 1987. 

15 Nietzsche, Friedrich, La voluntat de poderlo. Edaf. Madrid, 
1986. 
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dimensió dionisiaca de la nostra cultura16. Anys mes tard, Martin 

Heidegger, basant-se en Nietzsche, restaura la metafísica i 

estableix les bases del pensament de la nostra época, ja situat 

mes enllá de la II.lustració, i que ha estat anomenat 

"postmodern"17. La cultura europea coneix una crisi fonamental en 

els anys trenta i quaranta com a conseqüéncia deis dramátics 

successos histories que s'hi esdevingueren. Després, la consciéncia 

de ruptura, la vacil.lacio respecte deis principie que havien 

inspirat el progrés cultural deis darrers dos-cents anys, portaren 

al dubte i a la desorientació. Les millors tradidons humanistas 

i racionalistas foren posadas en dubte. Des deis anys seixanta, la 

cultura s'ha convertit en uns repertoris sense jerarquització, en 

una mena de mosaic sense ordre. Sembla com si la lógica de la 

cultura de massa hagués envaYt tots els Ambits de la cultura. 

La conseqüéncia de tot aixó ós que els projectes de la II. lustració 

en l'ambit cultural s'han interromput1i. 

Conclusions 

Els Estats Units, en Vetapa de formació com a estat-nació, havien 

d'aglutinar una munió d'individua que venien sobretot de les 

diferents cultures nacionals europeos i també d'ambits tan 

allunyats com 1'África negra. Els calia una nova cultura que els 

unís i els dones la coherencia que els mancava. La cultura de massa 

fou la que realitzá aquest important paper i, juntament amb 

V interés económic i les ganes de progressar, forjé un esperit 

nacional comú. 

'• Vegeu Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia. 
Alianza Editorial. Madrid, 1973. 

17 Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad. 
Taurus. Madrid, 1989; pég. 163. 

11 Habermas, Jürgen, "La modernidad, un proyecto incompleto" 
a Foster, Hal, La postmodern1dad. Editorial Kairós. Barcelona, 
1985. 
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A Europa les coses teñen un altre caire. No creiem que ningú 

pretengui crear un nou estat-nació. Europa no vol, no hauria de 

voler perdre l'alta cultura que té arrels en la seva tradició mes 

antiga. El que sembla que pretenen els europeus ós precisament 

conservar les tradicions, la personalitat diferenciada de tots els 

pobles, alhora que intenten aprofundir i estendre alió que els és 

comú. Cercar uns punts de trobada generáis, sense haver de 

renunciar a cap particularitat essencial, constitueix l'objectiu 

deis europeistes actuáis. 

No ni ha dubte que aquest objectiu és difícil, ja que s'hi oposen 

nombroses circunstancies, com les tendéncies cap a la unificació 

cultural que s'havien mantingut tradicionalment a tot el món. Cada 

poblé europeu hauria de mantenir i desenvolupar la seva 

personalitat; hauria de contrarestar les tendéncies que menen cap 

a la uniformitat i que son de caire mundial. Pero la defensa deis 
valors de cadascú no hauria de significar, de cap manera, centrar

se excessivament sobre un mateix. Abane, el particularismo europeu 

era agressiu i s'exportava arreu del món; ara, acabada 1'época 

imperial, podria correr el perill de portar-nos cap a l'aYllament 

si ens tancávem a les influencies exteriors. La situació, dones, 

és que, d'una banda, no podem mantenir les antigües maneres de fer, 

i de l'altra, volem perpetuar les nostres diferencies i, per reblar 

el clau, volem que les nostres reaVitzacions tinguin una válua 

internacional , ja que encara que no imperials si que pretenem 

continuar sent cosmopolites. 

El projecte de repensar Europa es fa en una época en qué, tal com 

hem vist, hi ha un procés de modificació de les estructures 

culturáis de les nostres societats, i vacil.lacions peí que fa a 

les ideologies i les visions del món que havien dominat els temps 

moderns. La situació actual creiem que ens obliga a reconstruir 

l'espai cultural europeu, la qual cosa vol dir tornar a plantejar-
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nos els nivel ls de cultura essenclals per a la nostra 

civilització11. 

Malgrat la pérdua de pes espec-ffic en el camp de la cultura popular 

de consum, sembla que encara conservem, si no una superloritat, una 

bona situado en el nostre patrimoni cultural de nivel 1 alt. L'hem 

de defensar i estimular. Ultra la cultura científica, la qual no 

ni ha dubte que s'ha de desenvolupar, sembla recomanable continuar 

fent esforcos en els dominis de l'art de la literatura, de les 

humanitats. La nostra tradició ens sitúa d'antuvi en una situado 

d'avantatge respecte deis Estats Unita i del Japó, en el terreny 

de les disciplines humanfstiques. 

Fem aquest ambit tot 1'internacional 1 especificament paneuropeu 

que ens sigui possible. Desenvolupem els contactes entre 

intel.lectuals, artistas i, naturalment, cientffics, pero no només 

com fins ara. Hem de teñir en compte que una alta cultura potent 

i expansiva es necessariament critica, i que la cultura actual 

general, no nomos 1'europea, ha minvat en aquesta dimensió d'una 

manera perceptible. En aquest sentit, potser ja no és possible 

ressuscitar la figura de 1'intel.lectual, pero sembla ciar que ens 

caldria mantenir les seves funcions de defensa deis valors étics 

i humanistas. Tot sembla indicar que la fundó que abans feien 

alguns grans personatges, ara la realitzen imperfectament una munió 

de fabricante d'opinió des deis mitjans de comunicado. 

Resulta molt important reconstruir el panorama estético-artistic. 

N'hi ha molts que opinen que les arts tradicionals ja han acomplert 

la seva fundó histórica i que ara s'han de cercar camine renovats 

de producció artística a través de les noves mediadons técnlques. 

1* Utilitzem la nodo de civil Ització en el sentit 
antropológic. Volem referir-nos no només a les producdons 
artistiques 1 iteraries o cientif1ques, sino que h1 volem incloure 
les formes de vida en general. 
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Intentem de tornar a crear noves visions generáis del món adeguades 

a 1'hora actual. 

En un camp intermedi entre 1'art 1 la industria, desenvolupem al 

maxim una activitat tan estratégica com ós el disseny. Amb el 

disseny (que també compren 1'arquitectura i 1'urbanismo) podem 

mi llorar la competivitat de les nostres industries i al mateix 

temps la qualitat de vida. 

Seguint el fil del nostre raonament, sembla que no s'hauria de 

voler trencar amb la nostra tradició; que no ni ha cap contradi ce i ó 

entre el saber que els pobles europeus han acumulat per espai de 

segles i el món nou basat en les tecnologies mes avancades. Es 

tracta, per exemple, que els joves europeus aprenguin informática, 

sense per aixó abandonar la lectura deis clássics. 

Naturalment, és molt important que es desenvolupin els nivells 

populars de la cultura. Pero hauria de ser una cultura popular 
digna, allunyada de les vulgaritats i de la banalitat de la cultura 

de massa nord-americana. 

Tot el conjunt de reconstruccions que propugnem, demanen canvis 

d'actituds individuáis i col.lectius; demanen també una posició 

clara i decidida peí que fa a la comunicació col.lectiva. D'aquesta 

manera, serien convenients un seguit d'actuacions en els dominis 

de 1'ensenyament, la recerca i el patrocini de la cultura. Caldria 

enfortir les humanitats i no només les ciéncies, tant en la 

docencia com en la recerca. El manteniment d'una tradició 

compartida pels diferents pobles del nostre continent demana 

continuar comptant amb la lectura clássica com a fonament de 

1'educado i de la formació de les personalitats individuáis. La 

defensa a ultranca del coneixement purament instrumental, a la 

1 larga condueix a situacions paradoxals: alió que havia de ser 

práctic i expeditiu es converteix en feixuc i amenacador. Ara 
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recolllm tot alió que vam sembrar a copia de segles de treball 

cientffic, artistic i 1 iterari no aplicat. Sense Gal i leu i Kepler 

no hauria existit Einstein; sense Descartes o Goethe no hauria 

existit l'home occidental modern. 

En l'&mbit cientific, a mes de la recerca aplicada, cal la recerca 

fonamental en totes les disciplines. Una tal política científica 

no nomos és important en les ciéncies de la naturalesa, sino també 

en les socials. Si s'abandona o simplement es rebaixa 1'interés per 

la recerca fonamental, a la llarga també en sortira perjudicada 

1 'aplicada. 

Les reformes de 1'ensenyament en el sentit anunciat son d'una 

necessitat imperiosa. Actualment hi ha una gran demanda social de 

coneixement que cal satisfer. Una de les conquestes de la 

democracia ós precisament l'extensió de la instrucció a tots ele 

sectors de la societat. Pero la democratització del saber no hauria 

de comportar una baixa en el nivell de 1'ensenyament de les nostres 

universitats i centres d*ensenyament i de cultura en general. Cal 

mantenir sectors, necessariament minoritaris, que es dediquin al 

conreu de les ciéncies, de les humanitats i de les arts al nivell 

mes alt que sigui possible. 

D'altra banda,^ hem assenyalat la necessitat de mantenir les 

cultures populars própies, la qual cosa es pot fer si es potencien 

amb els recursos que ens procura la técnica actual. Si els 

diferents pobles tracten de defensar la seva cuina, la seva manera 

de vestir, els seus costums, els han de donar una 

instrumentalització adient. El "fast-food" anglosaxó, posem peí 

cas, s'estén menys perqué respon a unes formes de vida en expansió 

i mes perqué esté ben plantejat en la seva organitzacio i la seva 

promoció. Part del seu atractiu es deu al fet que está potenciat 

per tota la cultura de massa nord-americana. 
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L'estrategia cultural que esbossem demana, a mes de les estratégies 

adients en l'ámbit de 1 *ensenyament i de la recerca, una acció 

decidida en el deis mitjans de comúnicaeió i de la industria de la 

cultura en general. Sense una política de decidida potenciació 

d'aquesta branca de la industria tan important en els nostres dies, 

no será possible dur a terme els objectius suara esmentats. 

L'enfortiment de la industria de la cultura europea passa 

necessáriament per 1'establiment d'una política concertada deis 

diversos paísos que formen el continent. Si cadascú vol la se va, 

els japonesos guanyaran la partida en els dominis deis materials, 

deis instruments i els nord-americans, en el deis continguts 

culturáis. 

De tota manera, cal remarcar que els afers culturáis están en una 

relacio molt íntima amb la resta d'aspectes de la vida social: la 

cultura no és una dimensió totalmet autónoma. Sense entrar en el 

tema de si la cosa principal ós 1'economía, la política o la 

cultura, sembla que és possible afirmar que els problemes culturáis 

europeus están directament relaciónate amb la voluntat política 

deis diferente estats. Si no hi ha una ferma vocació europeista o, 

potser, si els estats no es veuen obligats a cedir sobirania per 

raons de supervivencia, la unitat europea será molt i molt 

problemática. Per raons semblants, si no aconseguim una Comunitat 

Europea mes democrática que els estats que actúalment la componen, 

el futur de la cultura estará marcat per la llei del mes fort. La 

diversitat cultural només tindrá un futur esperancador si els drets 

deis pobles, de les comunitats, passen per sobre deis deis estats; 

si son primer els ciutadans que no pas els burócratas que controlen 

els aparells politice i administratius. 

Des deis Paísos Catalans, la unió europea només es pot veure com 

a positiva si minva el paper deis estats; si es crea un ambient 

mes favorable per al seu desenvolupament cultural. Europa hauria 

de significar la continui'tat de les especificitats culturáis 
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propias; també hauria de representar l'accós a un domini cultural 

superior que responguós a les necessitats del món contemporani. 

Altrament, un projecte de pura col .laborado económica, que deixi 

de banda els aspectos culturáis i que no superi la lógica estatal 

que ha imperat fins ara, seria molt poc atractiu per a tots els 

qui defensin el manteniment de les diferents comunitats culturáis 

que han compost históricament el continent europeu. Un aspecte 

fonamental de la democracia futura haurá de ser precisament el 

respecte del dret a la diferencia, no nomos deis individus, sino 

també de les col.lectivitats. 
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III. ELS CONDICIONAMENTS ECONOMICS DEL MERCAT CULTURAL 

Llu-fs Bonet i Agustl 





1. ELEMENTS MOTRIUS DE L'EVOLUCIO DE LES PRODUCCIONS CULTURALS A 

EUROPA 

La producció i la distribució de bóns i servéis culturáis es 

caracteritzen cada cop amb mes forca, especialment en els paisos 

desenvolupats, per estar sotmeses ais mateixos fenómens que 

mobilitzen el conjunt de 1'economía mundial i que en marquen 

1'evolució i el creixement: 1'oligopolització, la 

transnacional ització, la rápida incorporació de progrós tecnológic 

i la terciarització. Aixó fa que les societats capitalistes de 

final del segle XX siguin cada cop mes interdependents i que la 

distribució mundial de la producció i la renda respongui de forma 

creixent a la lluita d'interessos i a les estrategias deis grana 

grups transnacionals. Aquest procés de concentració empresarial a 

escala internacional i de mundial ització deis mercats és inherent 

al mateix sistema capitalista industrial i tzat des deis seus inicis, 

pero en les ultimes dues o tres décadas s'ha accentuat 

notablement1. A aquests quatre elements caldria afegir-hi, si mes 

no a 1'Europa Occidental, el paper deis poders públics com a 

proveídors i mediatitzadors de 1'activitat mundial. 

Tanmateix, les formes i el ritme d'expansió d'aquests fenómens en 

el camp de la cultura no és ni pot ser tractat de forma homogénia. 

Les formes de producció i el mercat en les arts plástiques, la 

música, l'espectacle en directe, els mitjans escrits o audio-

visuals segueixen lógiques molt diferente. La possibilitat 

d*incorporar progrés técnic depén del grau d'industrialització de 

cada sector. La substitució de treball per capital, és a dir, la 

incorporació de tecnologia i la mi llora de la productivitat del 

treball en els productes culturáis de mercat restringit fa poc 

atractiva 1'explotado privada de determinats sectors -en especial 

1 Vegeu HAMELINK, E.J., La aldea transnacional. Gustavo Gili. 
Barcelona, 1981. 
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les arta interpretativas en directe2-, si no ée que porten 

incorporat un elevat valor simbolic'. 

A1x6 fa que, en especial ais paVsos d'Europa Occidental -fins 1 

tot incloent-hi el Regne Unit4- el pes de l'estat en la provisió 

de determináis béns i servéis culturáis siguí notable i molt 

superior al de la majoria de sectore económics. La considerado 

deis béns culturáis com a béns de mérit, ós a dir, com a activitats 

que un segtnent de la poblado vol, i deeitja que una part dele eeue 

impostos serveixin per assistlr-les 1 dotar-Íes, bé directament o 

bó amb subvencione8, justifica la presencia creixent del sector 

públic en el camp cultural, tal com queda recollit en els 

principáis textos legislatlus programatics*. 

Aqüestes particularitata no exclouen que, en el seu conjunt, lee 

produceion8 culturáis no estiguin sotmeses de forma creixent a un 

procés d'olipolització, de transnacionalització 1 d*Incorporado 

de progrés tecnológic. La progreseiva terciarització de les 

societats desenvolupadas no fa mes que ajudar-hi, atesa la 

2 Com ja es demostra en el elaesie treball de BAUHOL, W.J. 1 
BOWEN, W.G., Performing Arts: the Economic Dilema. Twentleth 
Century Fund. MIT Press. 1900. 

* Vegeu BONET, L., L'economia de la cultura, una especialitat 
que s'obre cami a REVISTA ECONÓMICA DE CATALUNYA núm. 9, 
setembre-desembre 1988. 

4 El paper de les administracions publiques en el suport 
directe a la cultura en els pafsos anglosaxons és molt mes reduít 
que a 1'Europa continental. 

5 El concepte de bé de mérit és utilitzat aquí com el defineíx 
MUSQRAVE, R. & MUSGRAVE, P., Public Finance in Theorv and Practica: 
5& edició. 1989. 

* La mateixa Constitució Espanyola de 1978, en el seu artlcle 
44 apartat primer diu que "Els poder8 púbücs promouran i tutelaran 
1'accés a la cultura, a la qual tots teñen dret" 1 en 1'artlcle 149 
apartat segon afegeix "L'Estat considerará el servei de la cultura 
com a deura i atribució eesencial (...)". 
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combinado d'actlvitats terciarles i industriáis que caracteritza 

1'actual model de creixement económic. 

2. ESTRATEQIES DE CONCENTRACIO I TRANSNACIONALITZACIO DE LES 

INDUSTRIES CULTURALS I DE LA COMUNICACIO 

Un breu repás de les xifres de facturado de les principáis 

industries culturáis a Espanya, permet constatar 1'existencia de 

grans corporacions -la major part lligades a grups internacionals-

que formen mércate oligopolistics, sovint interconnectats. En el 

camp cinematografió, només tres distribuidores -UIP, Warner, i 

Lauren Films- controlen gairebé el 50% de la receptado en taquilla 

de les sales d'exhibició7. I aixó perqué son les distribuidores a 

Espanya de les produccions cinematográfiques de les "germanes 

grans" nord-americanes. Els cinc principáis grups editorials 

-Bertelsmann (Plaza Janes, Circulo de Lectores, etc.). Planeta, 

Anaya, Timón (Santillana, Asuri, etc.) i Hachette (Salvat, Segel) 

dominen prop de la meitat del negoci editorial per mitja de 

múltiples empreses que no sois son editores, sino també 

distribuidores i d'arts gráfiques8. I les quatre grans empreses 

discografiques, totes en les mans de grans grups transnacionals, 

s'emporten mes de la meitat de la facturado: Polygram (Philips), 

BMG Ariola (Bertelsmann), CBS Records (SONY) 1 EMI-Odeón 

(Thorn-EMI)9. Si a aqüestes xifres s'afegissin les deis mitjans de 

comunicado de massa, tindriem que en premsa diaria una desena de 

grups controlaven mes deis dos tercos de la difusió; en radio, tres 

cadenea privadas dominaven mes del 60% de 1'audiencia; i en premsa 

7 Elaborado propia a partir de: MINISTERIO DE CULTURA: 
"Boletín Informativo de Control de Taquilla, datos 1988". 

*. Vegeu CARRÓN, J., "La edición de libros: unos pocos 
elegidos", en el 1 libre coordinat per BUSTAMANTE, E. 1 ZALLO, R., 
Las industrias culturales en España. Akal Ed. 1988. 

'. Vegeu JONES, D.E., "La industria fonográfica: cima de las 
transnacionales", en el llibre ja esmentat, Las industrias 
culturales en España. Akal, Ed. 1988. 
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no diaria, onze grups deten 1 en, ja el 1986, el 66X del nombre anual 

d'exemplars difosos10. 

Aixi dones, és ciar que en el sector cultural es viu un proces 

paral.leí al del conjunt de 1'economía de concentrado empresarial. 

Al mateix tempe, es tendeix a una internacional itzadó deis 

continguts de les produccions culturáis 1 s'avanca cap a una 

integrado transnacional de les estructures de prodúcelo 1 

distribució. La gran dimensió de les corporacions transnacionals 

explica el seu carácter marcadament ol1gopolist1c i les seves 

estratégies de domini del mercat. Per un cantó, miren de posar 

barrares d'entrada aprofitant-se de la eeva propia dimensió i de 

les economies d'escala que aquesta comporta. Per un altre, 

aprof i ten els avantatges de la seva posidó en els mercats 

internacional8 per obtenir sinergias productivos i comerciáis 

importante. 

Tanmateix, la táctica domlnant en aquests moments és la del 

creixement extern a base de fusions o absorcions de companyies ja 

existente. Aixo permet un creixement molt mes rapid que el 

tradicional, sobre la base d'una empresa consolidada. De totes 

maneres, aquesta via -fins fa uns anys molt mes utilitzada ais 

Estats Units que a Europa, pero que en aquests móntente convulsiona 

el vell continent- nomos la poden tirar endavant grups economice 

forts amb una capadtat financera suficient, sobretot quan 1'oferta 

pública d'accione (OPA) és hostil. Les empreses eense aqüestes 

pos8ib1litats han mirat d'associar-se amb altres companyies mes o 

menys complementarles i ben situadas en els eeus respectlus 

mercats, per formar conjuntament grupe d'abast mundial capacos 

d'enfrontar-8e a l'oligopoli regnant. Aquel les empreses que 

10 Vegeu BUSTAMANTE, E., "Prensa: la concentración a mitad de 
camino", 1 FRANQUET, R., "Radio: un oligopolio en transformación" 
en el 1 libre ja eementat, Lae induetrias culturales en Esparta. 
Akal, Ed. 1988. 
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redueixin el seu camp d'activitat a un sol espai geogr&fic o 

tematic, encara que en coneguin molt bé el subsector o territori, 

serán lentament marginados a activitats tradicionals, poc 

tecnificades i de baixa generado de valor afegit. 

Un repás ais principáis grups europeus de la comúnicaei6 permet 

adonar-se de les estratégies de diversificació territorial i 

productiva adoptados. Alguns d'aquests grups, seguint l'exemple 

japonés, están comencant a conquerir el mercat nord-americá 

(Bertelsmann i Hachette), tot i que els nord-americans continúen 

sent els de major dimensió, sobretot després de la fusi6 de Warner 

Communications (el monstre de 1'audio-visual) amb Time Inc. 

(premsa, edició, televisió, disc). 

A Europa Occidental, tal com es pot veure en el quadre núm. 1, 

les grans corporacions del món de la común i cae i ó han saltat del 

mercat nacional per estendre's productivament fora de les seves 

fronteres, tot diversificant el seu camp d'activitats. Deis cinc 

grans paísos comunitaris només a Espanya no s'ha fet aquest pas. 

El conglomerat Prisa-Ser-Timón-Cid, el grup peninsular mes 

important, és lluny de la facturació del seus competidors europeus 

i tot just ara s'ha aliat amb Canal Plus (dominat peí primer grup 

de premsa francés, Hersant) com a soci del nou canal de televisió 

privat. 
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Quadre núm. 1 
Principáis grups privats de la comúnicaeió per pafsos a Europa 

PAÍS MUDEN ORUP ACTIVITAT» FACTUMCXOd) AMXT TEMXTQRXAL 

R M I w t a l i H m Arta arAflquaa MO CEE 
Edtc le U M 
P r i M » SUfW>, CMMM» 
Clnaaa Aaarlca Llatlna 

Olee 

FRANCA Hachatta Edicto S44 Franca, Míalo* 
Arta traflquaa Eapanya 

Audlo-vtaual 

REQME UNIT Thorn-EMI Elactronloa I M CCE 
Eoulp. dGatatlc UM 
Dlac Canadá, Australia 
Clnaaa «te. 
Tatovlaló 

M a m a n Edlcld -(2) CCE 
Praaaa UM, Canadá 
Audlo-vlaual 
Arta graflquaa 

ITAUA Flnlnvaat Praaaa T60 ItAlla 
(Barluaoenl) Talavlald Pranpa 

Publleltat Fapanya 
sillar1 

E9PANVA Prlaa-Sar- Praaaa 37 
Tlaon-CId Radio 

Editorial 
Publleltat 
Talevlaló 

(1) Facturado en milers de milions de pts. estimada per al 1987. 
(2) No es coneix. Abans de 1'operació americana de 1988 era de 186 
milers de milions de pessetes. 

FONT: Elaboració propia a partir de BONNELL, R., La vint-cinauiéme 
imane Gallimard. 1989 1 JONES, D. a Las industrias culturales en 
ESOafifi. Akal, 1988. 
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Les produceions culturáis más industrial itzades 

-fonográfica, cinematográfica, editorial, premsa escrita o 

televisió- teñen un paper fonamentai com a venides de comúnicaeió 

i d'homogeneYtzació cultural. Les dependéncies que aixó comporta 

responen ais interessos deis grups dominants que aprofiten la forca 

del mercat deis simbols al seu favor. En les nostres societats, la 

cultura pren una dimensió estratégica, ja que a través seu es 

confronten diferente concepcions del món i s'estableixen el8 

llenguatges que permeten dominar-lo. La lluita peí control deis 

mitjans de comunicado és en aquest sentit forca clara. Només quan 

el mercat local és prou important per motius demografics o de 

prestigi, els grans grups transnacionals miren d'adequar-se a 

aqüestes demandes, i s'apropien tot sovint deis continguts quan 

pensen que poden ser venuts a la resta del món. 

L'estrategia d'aqüestes empreses consisteix a mirar d'estendré els 

seus mercats per poder produir i vendré a l'engrós, al mateix temps 

que utilitzen les produccions culturáis com elements 

d'homogenei'tzació d'hábits socials i culturáis, amb la possibil i tat 

d'expandir arreu uns modele de conducta i, per tant, de producció, 

d'acumulad ó i de consum determinats. Aixó els permet la reducció 

consegüent deis costos unitaris i dificulta 1'entrada al negoci de 

petits grups independents o d'área lingüístico-cultural reduída. 

Per aixó no és estrany que la major part d'industries culturáis, 

o com a m-ínim aquel les millor situades, siguin transnacionals, 

utilitzin tecnología molt complexa i formin oligopolis cada com mes 

connectats entre si. La concentració empresarial i 

1'homogenei'tzació de productos en el mercat mundial de la cultura 

i la comunicació és cada cop mes gran. 

3. CONTINGUTS DE LA PRODUCCIÓ CULTURAL A ESPANYA 

Davant aquesta situació, la major part de cultures busquen la 

manera de mantenir la seva identitat i al mateix temps d'aportar 

elements genui'ns a la cultura universal. A Espanya el proces 
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d' Internacional itzaci 6 deis continguts de les produce1ons culturáis 

de maesa s'eetá accelerant. 81 l'any 1970 la recaptació de les 

pel.Hcules de nacionalitat espanyola exhlbides en sala 

repreeentava el 33,3* de la receptado total, en el 1968 només en 

signiflcava 1'11,1X, tot 1 l'éxit aquest any de la comedia Mujeres 

«1 borde de un ataoue de nervios del director manxec Almodóvar11. 

El 1989 la recaptació va baixar el 7,3X del total. 

El franquismo controla estrictament el8 eectors politicament mes 

peri liosos -premsa, radio, televisió i 1 libre- pero no es preocupa 

de la invasió de productos culturáis foranis en camps tan 

importante com el de la publidtat, el cinema o la música. Només 

en el cas cinematografíe ha existlt en el nostre país una política 

de defensa de les produceions "nacionals", reforcada a partir de 

1983 amb mesures de subvenció directa i anticipada, per resoldre 

la forta crisi que patia el sector12. El resultat d'aquesta 

legislado no ha estat el que 8'esperava: ha continuat disminuint 

la quota de mercat deis films espanyols, 1 la taxa de cobertura 

exterior ha passat del 20,1X en el 1982 al 15,6X en el 1985, amb 

un agument del déficit comercial del 244Xta. 

Peí que fa a la televisió, tot i que les dues entitats presents a 

Catalunya son publiques -Radiotelevisión Española 1 Corporació 

Catalana de Rádio-televisió- la proporció de llargmetratges 

estrangers emesos l'any 1986 fou del 78,6X en el primer cas 1 del 

85,2X en el de la televisió catalana, dadas prou 11.lustratives de 

com es defensa l'emissió de ficció nacional des de la patita 

pantalla. El baix preu d'adquisició de les produceions externes i 

11 Vegeu MINISTERIO DE CULTURA, Boletín Informativo del control 
de Taquilla. Datos 1988 (en premsa). 

11 Amb el Real Decret 3304/83, anomenat "decret Miró", en 
referencia a l'antiga Directora General de Cinematografía 1 de 
RTVE. 

13 Vegeu obra esmentada a (7); p. 43. 
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la limitada dieponibilitat de productee áudio-vieuale autóctona de 

qualitat en eón les principáis causes. De totes numeres, des de 

1966 Televisió Espanyola comenca a destinar recursos creixents i 

generosos a produccions própies, a fi de resoldre aquest problema. 

Fins i tot sectors culturáis com 1'edició son cada cop menys 

autosuficients. Deis 38.715 titols editats a Espanya, ais quals 

s'assigná ISBN en el 1989, 9.690 (un 25%) foren obres traduides, 

el 47,2% de les quals de l'anglés. Si bé podriem pensar que aquest 

volum de traduccions és lógic, atesa la baixa edició de 1 Ubres 

origináis cientifics i fins i tot satisfactori peí que representa 

de coneixement de la literatura estrangera, el que mes sobta -i 

preocupa- és que el tipus de 1 libre mes traduTt (el 48» deis del 

seu grup) sigui la literatura infantil i juvenil14. 

4. EL PAPER DE LA INDUSTRIA AUTÓCTONA EN LA DI FUS 10 DE LES 

PRODUCCIONS CULTURALS 

El problema mes greu amb qué s'enfronta la prodúcelo cultural en 

paisos com Espanya és la frágilitat del seu teixit productiu, quan 

no es dona l'abandó total a les mans deis grans grups 

internacionals. El capital autócton s'ha refugiat en els sectors 

industriáis mes protegits idiomáticament o territorialment -radio, 

premsa, edició-, mentre que ocupa un paper marginal en camps tan 

importants com la producció i la distribució audio-visual (cinema 

i video), la industria fonográfica o la publicitat, per no parlar 

de les industries subministradores de materials, tecnologías i 

suport al consum i a la producció cultural (electrónica, alta 

fidelitat, telecomunicacions, instrumente musicals, material 

14 Vegeu MINISTERIO DE CULTURA, Panorámica de la edición 
española de libros 1987. Madrid, 1988. 
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áudio-visual, etc.). I aixó en un moment que el consum cultural a 

Espanya creix per sobre de la mitjana del PIB15. 

Les possibilitats de creacio i reprodúcelo de productos culturáis 

son mes grans quan es disposa d'empreses fortes que donen feina, 

i per tant experiencia professional, a creadora i técnics, i que 

dominen una quota important del mercat. En les cultures europees 

de mercat restringit, per raons demográfiques o idiomátiques, la 

inexistencia d'industria, en un sentít ampli del terme, és 

especialment greu. No és el mateix teñir la Philips -tot i els seus 

compromisos transnacionals- que no disposar de cap empresa que et 

doni feina i et faci costat. Un pats sense industria cultural 

dificilment disposará de mitjans técnics i professionals de 

qualitat per competir en el mercat, ni podrá jugar amb el ressó 

exterior d'uns bons cañáis de difusió i de distribució. En aquests 

casos, la penetració de continguts estranys és molt mes fácil, 

encara que es disposi d'una 1 lengua propia. 

5. ¿CAP A UN MERCAT EUROPEU DE LA CULTURA? 

La situació a Europa no és tan greu com si s'observa des d'una 

perspectiva estrictament espanyola, o mes especificament catalana. 

Si bó el ve 11 continent és en 1'origen de 1'actual estándard 

cultural dominant, aquel 1 que ben sovint ens ha arribat mediatitzat 

sota el guitatge deis nord-americans, avui li toca plantejar-se qué 

ha de fer per no perdre, en el cam-f cap a la unitat, la riquesa i 

la varietat cultural propias, sobretot davant la pressió enorme de 

les forces del mercat. 

A les portes deis anys noranta, encara persisteixen moites barrares 

-tant institucionals, com culturáis i lingUfstiques- que dificulten 

l'avanc cap a 1'homogeneftzació cultural i, per tant, cap a la 

15 Vegeu ZALLO, R. i BUSTAMANTE, E., "Conclusiones finales: 
hacia la plena concentración" al 1 libre esmentat, Las industrias 
culturales en España. Akal, Ed. 1988. 
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constitució d'un mercat cultural únic. El camf no está tracat, pero 

curiosament a Europa -com a mtnim a 1'Europa Occidental- ¿'es molt 

mes vulnerable a la invasió de productes de difusió mundial que a 

l'acceptació de productes provinents d'un país vei. En el camp 

cinematografié, per no mencionar el de la música rock, la proporció 

de films común i taris, no nacionals, en format video o en exhibido 

en sala és quasi insignif icant; i aixó que mol tes produccions 

d'origen nord-america es disfressen, per poder entrar en les quotes 

de cinema comúni tari, com si fossin realitzades al Regne Unit. 

Quadre núm. 2 

Proporció de films per nacionalitats exhibits a Espanya Tan y 1989 

PAÍS X RECAPTACIO % TITOLS EXHIBITS 

EUA 71,4 43,1 

ESPANYA 7,3 25,4 

CEE (sense Espanya) 16,8 23,4 
Regne Unit 8,6 5,6 
Franca 3,2 6,9 
Holanda 2,3 1,7 
Italia 1,5 5,7 
RFA 0,9 2,9 
Dinamarca 0,2 0,2 
Bélgica 0,1 
Grecia 0,1 
Portugal 
Irlanda 
Luxemburg 

RESTA DEL MON 4,6 8,1 

TOTAL 100,0 100,0 

Pont: MINISTERIO DE CULTURA, Boletín Informativo del control de 
taouilla. Dades 1988 (en premsa). 
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L'avanc cap a una major integrado cultural xoca amb la tradició 

i la forta personalitat deis pobles que formen el vell continent, 

amb la seva identitat col.lectiva i amb 1'existencia de múltiples 

llengües. El coneixement fluid de diversos idiomes europeus está, 

per ara, limitat a uns grups cuites relativament minoritaris. La 

imposició de 1'anglés com a 1 lengua de relacio -koinó- en el camp 

comercial o cientific no pot ser ampliable a les relacions 

institucionals ni molt menys a l'ámbit del consum de massa, 

sobretot quan alguns deis idiomes presents a Europa son parlats 

per desenes de milions de persones i, en el cas del castalia i el 

francés, molt más enllá del vell continent. Tanmatéix, caldrá veure 

l'efecte deis nous cañáis de televisió per satél.lit en 1lengua 

anglesa. 

Els avéneos tecnológics ja comencen a permetre la diferenciado 

idiomática d'un mateix producto: les edicions en diverses llengües 

d'un mateix 1 libre, amb uns costos addicionals molt redufts, o el 

sistema dual en televisió. El que no és gens ciar és si el respecte 

ais diferents idiomes comportará al mateix temps la supervivencia 

deis continguts nacionals propis. 

Mentre els estáte continúen mantenint politiques sovint poc 

eficaces de protecció de les cultures autóctones, en l'ámbit 

europeu -tant en l'ámbit del Consell d'Europa com en el de les 

Comunitats Europees- apareixen timides propostes en favor de la 

vertebració d'un mercat cultural europeu. Fins ara les iniciativas 

comunitarias s'han centrat en l'ámbit de la salvaguarda del 

patrimoni cultural europeu (aquest fou 1'objecte de la primera 

Resolució del Parlament Europeu en el camp de 1'acció cultural, 

l'any 1974), en el foment de la producció i la distribució audio

visual (programa MEDIA) i en la col. laboració interinstitucional1'. 

" Vegeu MIR, N., L'acció cultural de la Comunitat Europea. 
Documente de treball núm. 17 del Patronat Cátala Pro Europa. 
Barcelona, 1988. 
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Les propostes de major envergadura de la Comissió al Consol 1 de 

Ministres (de sosteniment comúnitari a les coproduccions 

cinematográfiques i televisivos de ficció, o relativos a la 

fiscalitat del sector cultural) no han estat de momont aprovades 

peí máxim órgan legislatiu. 

En aqüestes circumstáncies, ¿quin ti pus d'estratégia pot ser viable 

i eficac per garantir una identitat europea respectuosa amb una 

plural itat de cultures en un món cada cop mes interdependent? Les 

respostes no son fácils. Des d'una óptica económica cal dir que, 

en general, les mesures de resistencia al canvi están 

majoritáriament condemnades al fracás. El procés de reprodúcelo 

corresponent a les modernos economies de mercat tendeix a reproduir 

les condicione técniques i socials de producció, i per tant, a fer 

que es donin aquells elemente comentats a l'inici d'aquest treball. 

Amb tot, la historia mostra com 1'articulado de noves formes de 

regulació de 1'economía i en particular el progros tecnic han 

provocat resisténcies. Aixf, no és estrany que almenys a curt. termo 

les administracions publiques, els sindicats, les empresas menys 

dinámiques i la mateixa inercia cultural tendeixin a frenar aquest 

procés de transnacionalització i d'homogeneítzació cultural. El 

problema resideix en la capacitat de la societat per adaptar-s'hi 

i per participar en el procés des d'una óptica de protagonismo i 

no de subordinado. Els agenta culturáis o económics mes 

clarividents son aquells que saben aprofitar millor les 

contradi ceions i les escletxes de la dinámica económica per 

aconseguir no ser menjats per les inércies del mercat, tot 

situant-se en el moment adequat en el lloc oportú. El paper de 

1'estat com a contrapoder del mercat en 1'adopció de mesures i 

1'establiment de tendéncies és absolutament cabdal, si mes no a 

VEuropa Occidental. 
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Cal, per tant, saber utmtzar al hora mesures ofensivas 1 

defensives. Així, una bona dsfensa de les llengUes minoritarias a 

Europa, com es el cas del cátala, és donar suport a politiquea 

p1ur111ngQl8t1ques. El conelxement de diversos idiomas pot situar 

els clutadans d'aquests territoris en un avantatge relatlu davant 

d'altres interlocutora, o com a m1n1m en igualtat de condiciona 

amb els representante de paTsos de 1 lengua dominant -anglés 1 en 

menor mesura francés- que acostumen a ser monoUngues. Al costat 

d'alxó, s'han d'aplicar mesures de protecció 1 de difusió de la 

1 lengua an qüestió en tota els ambits de comunicado social. 

El que ja no és tan fácil és accedír a lea grana empreses 

multimedia. Per un cantó, fomentar la concentrado dala grups 

nadonals psr fer sentir la aeva veu en el nou mercat europeu 1 

mundial de la cultura i la comunicado, Implica afavorir el poder 

d'uns pocs grans grups que dominin el mercat Interior en detriment 

de la varletat de produccions 1 de la democracia cultural. Per un 

altre cantó, no sabem fins a quin punt aixó és possible a eecala 

de l'estat espanyol. En l'amblt cátale, noméa és factible dee deis 

poders públics; si no, sns convertím en la planta de prodúcelo 

d'una multinacional. Potaer aixi ele nostres creadora, que d'alxó 

no en manca, podrían veure distribuí des lee seves produccions arreu 

del món. 
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IV. LA INDUSTRIA DE LA CULTURA 

Enríe Saperas 





1. LA INDUSTRIA DE LA CULTURA COM A FENOMEN CULTURAL 

1.1. La formació de la industria de la cultura 

Cent anys separen els nostres dies de les primeras 

manifestacions de la industria de la cultura. Cent anys 

carácteritzats per una continua i progressiva confluencia d'ámbits 

socials fins aleshores a penes vincúlate: la cultura i la 

industria, la informació i el mercat económic, la comúnicaeió i el 

consum. Aquesta relació sovint ha provocat la resistencia i la 

critica d'aquells que creuen representar els interessos del 

patrimoni cultural de les élites nacionals o de la tradició 

popular. Pero també sovint, la convergencia entre ciencia i cultura 
ha estat saludada com a simptoma d'una nova época en la qual és 

factible impulsar un major anive11ament cultural i una plena 

llibertat d'informació i de participació deis ciutadans en els 

grans debats socials. 

En aquest context historie, hem de situar la industria de la 

cultura i el seu impacte en els pai'sc-s industriáis avancats. Tres 

han estat els moments histories que han determinat 1'evolució i la 

configuració de la industria de la cultura. Les seves primeres 

manifestacions es produeixen amb la premsa de gran tirada i de baix 

preu (Le Petit Journal. 1863), el cartel1 publicitari (1889), el 

cinema (la primera projecció deis germans Lumiére al Grand Café de 

París data del 1895), la historieta il lustrada (1895) i la premsa 

popular (1890-1910). Aquesta primera fase de formació es correspon 

amb 1'inici de la producció industrial a gran escala, destinada al 

consum de massa: la cultura i la informació esdevenen un nou tipus 

de mercader i a que, malgrat la seva novetat i les seves 

caracteristiques própies (és immaterial, no acumulativa, amb un 

grau de caducitat molt diversificat, produft per un nou tipus de 

professional especial itzat, etc.) es comportará segons la lógica 

general del mercat. La industria de la cultura experimentará, pero. 
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la seva definitiva constitució en el periodo d'entreguerres, amb 

el sorgiment deis nous mitjans áudio-visuals: el cinema (que ja 

havia esdevingut una industria de massa), la radiodifusió, la 

discografia i la televisió. Paral.leíament, s'aniran formant les 

técniques de caire promocional que incidirán directament en la vida 

quotidiana deis ciutadans de les nacions industriáis: la propaganda 

política, la publicitat i les relacione publiques. La industria de 

la cultura ha experimentat una nova evolució en els nostres dies 

com a conseqüéncia de les innovacions tecnológiques deis darrers 

anys. Aqüestes innovacions tecnológiques 1'están modificant 

profundament en tres sentits convergents: han transformat els 

mitjans de comúni caei ó classics (fotografié, disc, televisió, 

premsa, radio), s'han creat nous mitjans de comunicació (el video, 

1'ordinador personal, les bases de dades, el conjunt de la 

telemática, les noves telecomunicacions) i, finalment, han impulsat 

transformadons essencials en la seva estructura de propietat. 

1.2. Definició de la industria de la cultura 

La realitat que nosaltres identifiquem amb el concepto actual 

d'industria de la cultura va ser descrita per primera vegada 1'any 

1933 ais Estats Units, amb el nom de «Popular Culture». La nova 

accepció del concepte de cultura popular feia referencia al conjunt 

de les activitats publiques deis mitjans de comunicació. Rápidament 

esdevingué 1'objecte d'estudi de la recerca comunicativa 

nord-americana, que la definia com el simple procés d'elaboració, 

tran8mi8sió i recepció de la informació (aquesta última entesa en 

un sentit molt ampli). Aquesta primera denominació seria dos anys 

más tard complementada amb la de «Cultura de massa», aplicada al 

conjunt de 1'elaboració de cultura produTda industrialment peí8 

mitjans de comunicació de massa i consumida massivament pels nous 

públics que formaven el mercat comunicatiu. No será fins ais 

primers anys de la década deis quaranta que apareix la denominado 

«industria de la cultura» a l'obra Dialéctica de Til luminisme. 
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de Max Horkheimer i Theodor W. Adorno. El nou concepte sorgia com 

a contrapunt de la descripció nord-americana: per industria de la 

cultura entenem tot el proces de mercantil itzaci6 de la cultura 

fins a fer-li perdre 1'autonomía; altrament dit, la 

industrial itzaci6 de la cultura comporta que aquesta esdevingui un 

mitjá per aconseguir finalitats no primariament culturáis, com ara 

el rendiment económic o el control polític. L'ús posterior d'aquest 

concepte ha generalitzat la seva vessant descriptiva fins a ser 

emprat, preferentment, per referír-se al conjunt deis mitjans de 

comúnicaei 6 com a productors de cultura, d'informació, 

d'entreteniment i d'activitats promocionals. Aquesta será la 

definició que nosaltres utilitzarem en aquest informe. 

1.3. Carácteristiques de la industria de la cultura 

Avaluar la industria de la cultura en el marc del projecte historie 

que representa la Comunitat Europea implica necessáriament 

delimitar-ne les carácterístiques básiques. Tot seguít esbossarem 

aquells trets estructuráis fonamentals que 1i confereixen el sentít 

social que li és propi. « 

i/ La industria de la cultura és una cultura hegemonicaa La 

industria de la cultura és una cultura hegemonica en els pai'sos 

industrialment mes avancats i tendeix a ser-ho en el limitat grup 

que formen els pai'sos rics. Emprem l'expressió «hegemonia> per 

significar la seva ubiqüitat: és present en el conjunt de les 

activitats quotidianes de qualsevol ciutadá (temps de lleure, 

transport, lloc de residencia, treball, etc.), en la majoria de les 

activitats culturáis (com a institució productora o oferint els 

nous cañáis tecnológics a les expressions clássiques del patrimoni 

cultural) i en la totalitat deis sectors socials (la seva 

disseminació és homogénia). 
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ii/ ÉS un fenotnen complex. La seva complexitat és provocada 

per 1'extrema varietat de les seves manifestacions i per la 

diversificació sectorial que afecta la totalitat del sistema 

social: la industria de la cultura és present en la política, la 

cultura, 1'economía 1 en els sistemes que configuren la 

personalitat deis individus. Actúa de forma transversal, tot 

penetrant en el conjunt de les grans institucions socials. La seva 

actuació no és de condicionament, pero si de presentado pública 

de les institucions socials. De fet, la industria de la cultura ha 

creat els moderns espais públics de debat i de coneixement i ha 

integrat el conflicto social. 

i i i/ Impulsa la regulada social. Estructural ment, la 

industria de la cultura actúa com una institució que determina la 

distribució social de la informado i de part del coneixement. Els 

ciutadans de final del segle XX necessiten disposar de la major 

informado possible per dur a terme les seves activitats 

professionals, per mantenir el seu estatus social o per disposar 

del 8 coneixements selectius mes propers a la seva activitat 

quotidiana. La industria de la cultura contribueix a la regulado 

constant del sistema social i esdevé una continuada referencia deis 

ciutadans. En aquest sentit, les innovacions tecnológiques han 

intensificat aquest procés, donat que han permés una creixent 

especial ització deis continguts i una progrese i va fragmentado de 

les audiéncies. 

iv/ La industria de la cultura forma part de les industries 

del coneixement. La industria de la cultura ha estat un sector 

capdavanter en la constitució de les industries del coneixement; 

altrament dit, nomos pot ser entesa correctament si es 

contextualitza en el conjunt deis sectors economice 1 organitzatius 

que donen 11 oc de forma constant a la creado, el tractament, la 

difusió i 1'aplicado del saber. Actual ment, la industria de la 
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cultura está ja integrada en aquest sector que ha fonamentat la 

formació de la societat postindustrial o de la informació. 

v/ La industria de la cultura ha esdevinaut la primera 

instituciá educativa (no formal). La industria de la cultura ha 

esdevingut la primera font educativa no formal i, consegüentment, 

la seva influencia en els coneixements sobre l'entorn social és 

notable i, en molts casos, exclusiva. La industria de la cultura 

basteix tant la informació disponible com el sentit social 

predominant. D'altra banda, fins i tot ha creat formes de memoria 

(b&sicament áudio-visual) col lectivament compartida: dona 1 loe a 

una memoria inconscient formada per sons i imatges, que 

comparteixen multitud de persones. 

1.4. A manera de primera conclusió 

Podem concloure -si tenim en compte el conjunt de les 

caracteristiques estructuráis que hem esmentat fins ara- que la 

industria de la cultura disposa d'un paper social de gran magnitud. 

Aquest protagonismo ha anat creixent a mesura que s'han produi't les 

innovacions tecnológiques que han afectat el sistema productiu, els 

servéis i els transports. ¿ 

Els estudis de prospectiva átorguen a aquest sector cultural una 

importancia decisiva en els propers decennis, donada la seva 

vinculació amb la tecnología, la ciencia, les telecomunicacions, 

i també amb les industries destinados a la prodúcelo i el 

tractament de la informació. 

L'establiment de qualsevol conjunt d'accions sobre la industria de 

la cultura hauria de partir d'aquesta perspectiva, tot assumint la 

complexitat, la ubiqüitat i la diversitat de les seves 

manifestacions. 
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II. BREUS APUNTS SOBRE L'EVOLUCIÓ HISTÓRICA DE L'EXPERIéNCIA 

EUROPEA 

Establir accions sobre la industria de la cultura pressuposa 

conéixer 1'evolució histórica que ha seguít Europa des de la seva 

formació fins a 1'actual itat; és a dir, des de la formació de la 

industria de la cultura tradicional fins a la formació de la 

ctecnocultura». El desconeixement d'aquesta evolució -si mes no peí 

que fa ais pai'sos de 1'Europa Occidental- pot fer ignorar 1'origen 

de 1'actual fragmentació deis mercats comunicatius del vell 

continent, la seva dependencia respecte al model nord-americá i la 

seva incapacitat de produir tota 1'oferta necessária per cobrir la 

demanda actual del sistema comunicatiu. 

2.1. La industria de la cultura: dues realitats fundacionals 

Pensar, actuar o descriure la industria de la cultura implica 

necessáriament reflexionar sobre els models fundacionals que van 

originar-la. En aquest sentit, el cas europeu i el cas nord-americá 

han significat -atenció: i ho continúen encara significant!- dos 

models molt distanciats i, sovint, mútuament ignorats. 

El model nord-americá es bastí molt rápidament perqué s'adaptá 

immediatament a les necessitats social8, culturáis, económiques, 

politiquee i militara deis Estats Units. Des deis primers anys 

d'aquest segle fins a la década deis trenta, importants empresaris 

(Pulitzer, Hearst), periodistes i científics socials (Walter 

Lippmann, Harold D. Lasswell, G. H. Mead, Robert Merton, H. 

Blumer.etc.) i politice tan notables com el mateix president F.D. 

Roosevelt, saluden la nova industria de la premsa, del cinema, de 

la publicitat i la radiodifusió, la discografia i la propaganda 

política com 1'origen de la nova identitat cultural i nacional 

d'aquell país. Efectivament, els Estats Units a comencament 

d'aquest segle estaven formats per una població vinguda d'arreu 

d'Europa i que necessitava integrar-se a la nova societat, i 
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aprendre rapidament la nova política, els nous métodos de treball, 

la nova ética, la tolerancia social i cultural 1, en definitiva, 

la 1 lengua anglesa com a nova 1lengua. Els mitjans aportaran a 

aquest procos de construcció nacional un projecte únic de nació 1 

una cultura comuna que sorgeix de la nova industria 1 s'adreca ais 

nous mercats. Aquesta cultura nova se 1'anomenaré «Popular Culture» 

o «Mass Culture». La política, l'esport, les ajudes socials, la 

informado, el comer?, les relacions internacionals, la 1 lengua, 

el consum de béns económics, la guerra i la total itat de les 

activitats i de les estructures socials sorgiran amaradas del nou 

esperit imposat per la industria de la cultura. 

Els models europeus es fonamenten en una situació contraria: la 

formado de la industria de la cultura fará patir per la integritat 

de les cultures nacionals europeos. En tots els paísos europeus, 

la nova producció cultural será entesa com a produceió cultural 

superposada a la producció tradicional (de cultura d'elite o de 

cultura popular). Els intel lectuals, els cientifics socials i els 

homes de cultura consideren majorítari ament la industria de la 

cultura com una realitat cultural capac de dissoldre 1a tradició 

i, dones, corrosiva, propia de la nova societat de maesa i 

orientada vers la mercantil ització de 1'esfera cultural. Ortega y 

Gasset, T.S. Elliot, els intel lectuals católies francesos i molts 

d'altres es manifestaran obertament hostils a la nova realitat 

cultural. 

A aquesta situació cal afegir les experiéncies politiquee 

revolucionáries i feixistes que utilitzaren els nous mitjans de 

comunicado amb una gran habilitat. El recel poli tic respecte ais 

nous mitjans de comunicació determina la formado progressiva deis 

sistemes públics de radiodifusió, i també 1'establiment de normes 

juridiques limitadores de la importado de productes nord-americans 

i de productes d'altres paísos europeus, 1 de normativas contráries 
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a la formació d'un mercat publicitari radiofdnic que fos capac de 

competir amo el mercat publicitari de la premsa. 

Si en els Estats Units el lliure mercat estimula l'estudi acaddmic 

de la nova realitat i el sorgiment de nombroses institucions 

interessades a usar els mitjans de comúni caeió per dur a terme tot 

tipus d'activitats socials i promocionals, a Europa el 

proteccionismo legislatiu i la por a la influencia social deis nous 

mitjans imposá una actitud restrictiva respecte a la nova industria 

de la cultura. 

La realitat comunicativa nord-americana estara determinada per la 

recerca social fi naneada pels empresaris i pels usuaris de la 

comunicado, mentre que la realitat comunicativa europea estará 

determinada exclusivament pels legisladora. 

2.2. La formació deis models europeus 

En el decurs del per-fode d'entreguerres es formaran a Europa quatre 

grans models representatius que tendeixen a la formació de quatre 

modalitats diferents de la nova industria de la cultura: el model 

soviétic, el model liberal (francés, británic), el model de la 

República de Weimar i el model feixista. Tots ells presenten 

caracteristiques distintes, i la seva vinculado amb la nova 

cultura també presentará diferencies importants. 

Si tenim en compte les circumstáncies actuáis i els problemas 

plantejats per la necessitat d'impulsar una industria de la cultura 

europea, hauriem de considerar el model elaborat per la República 

de Weimar con» el mes interessant 1 com el que mes 1 millor va saber 

donar resposta a les necesitats plantejades per una Europa abocada 

a competir amb els Estats Units en la nova cultura industrial. 

Observem, tot seguit, quines eren les caracteristiques mes 
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reí levante d'aquest model que a ñores d'ara torna a meréixer 

1'interés deis estudiosos europeus de la comunicació: 

i/ Es defineix legislativament l'any 1923. Intenta establir 

un sistema de protecció davant deis productes estrangers (sobretot 

nord-americans), sense deixar d'estimular un cert grau de 

competí tivitat només limitada per carácter públic de la 

radiodifusió. 

i i/ Esbossa una comprensió global de tots ele mitjans de 

comunicació fins a delimitar ele ámbits estrictos de la industria 

de la cultura. Intenta comprendre-la com a productora d'un nou bó 

de consum amb un valor diferenciat respecte a la resta deis ámbits 

económics. S'estableix una definició de la industria deis mitjans 

de comunicació en qualitat de mitjans que impliquen una activitat 

creativa i, dones, que afecten la cultura nacional. Es recomana la 

máxima implicació deis artistes i deis intel lectuals en la 

creativitat inherent a la nova industria. Així dones, es vincula 

la producció ais grans moviments artístics i de pensament (sobretot 

per mitjá del cinema i la radiodifusió). 

i i i/ Estableix certes politiques de subvenció per garantir la 

producció cultural i informativa en els mitjans que es consideren 

de mes difícil financament. En aquest sentit, la cinematografía 

(creació de la gran productora cinematográfica deis anys vint, 

U.F.O.) i la discografia mereixeran un tractament específic. 

iv/ S'estableixen subvencione a l'exportació de productes 

comunicatius i informatius en 1 lengua alemanya, destinats ais 

mercats de 1*Europa Central, on ha influít notablement la cultura 

alemanya. 

v/ El resultat será una cultura de massa i industrial 

disfórica (donada la vinculació a la situació política i económica 
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de l'Alemanya derrotada a la Primera Guerra Mundial), amb una 

cárrega simbólica re11evant, amb escasea mobilitat social 

(vinculada a 1'estratificació social d*aquel 1 tempe) i sense 

constituir un estar system». En definitva, 1'esfera col lectiva ós 

privilegiada per sobre de 1'esfera de la individualitat. 

2.3. L*hegemonía de la industria cultural nord-americana 

Afirmar 1'existencia d'una dependencia de la industria de la 

cultura europea respecte al model nord-americá sembla un argument 

que difícil de negar. La mateixa experiencia quotidiana ens mostra 

com 1'hegemonía nord-americana és notable, sobretot en el conjunt 

de 1'oferta audio-visual. El predomini de la cultura áudio-visual 

ha estat fonamental per determinar 1'hegemonía nord-americana sobre 

el conjunt de la industria de la cultura. Les arrels d'aquesta 

dependencia son d'ordre politic i estructural. De primer, la 

dependencia s'ha establert com a conseqüéncia de la consolidació 

deis Estats Units com a primera potencia política, militar i 

económica d'Occident, després de la Segona Guerra Mundial. Pero 

teñir en compte només aquesta situació implicaría desconéixer les 

deficiéncies estructuráis de la industria de la cultura europea: 

la seva incapacitat de produir una oferta capa? d'abastar una 

proporció notable de les necessitats d'oferta del mercat 

comunicatiu i les modalitats de la demanda de les audiéncies, molt 

vinculadas a la tipología de les ofertes originades ais Estats 

Units, des deis anys vint fins a la década deis seixanta. 

La Segona Guerra Mundial significará la destrucció parcial del 

sistema comunicatiu europeu i l'inici de 1'hegemonía cultural i 

comunicativa nord-americana. Si abane de la guerra, la industria 

cultural europea es situava al mateix nivel 1 que la nord-americana 

(radiodifusió, agencies d'informació, discografia) o amb un cert 

avantatge (televisió), després de la guerra s'iniciará una situació 

de dependencia, donada la destrucció bel lica 1 la necessitat 
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d'ajuda per a la reconstrucció posterior. Aquesta hegemonía 

s'expressa politicament amb la política Truman i industrialment amb 

la progressiva consol idació de la cultura áudio-visual. La primera 

significava la definitiva obertura deis mercats nacional8 europeus 

a la prodúcelo nord-americana, mentre que la segona representava 

un increment espectacular de les ofertes necessáries per cobrir la 

totalitat de la nova programació televisiva i radiofónica, i també 

del creixent mercat discografic. L'hegemonía nord-americana en el 

conjunt de les ofertes de la industria cultural europea es 

consolidará a mesura que 1'áudio-visual esdevingui 1'eix majoritari 

de 1'oferta cultural deis mitjans de comunicació. La televisió, el 

disc i la publicitat serán els componente básics de la nova 

situació cultural. 

Quan observem les causes que han determinat l'activitat rectora de 

la industria de la cultura nord-americana, hem de ser consciente 

que no es tracta només de causes politiquee; ans al contrari, les 

necessitats del mercat i 1'evolució de la demanda de les audiencias 

es sitúen com a raons de primer ordre, que han anat adquirint más 

importancia com mes ens allunyem de la postguerra. 

L'afebliment de les arrels politiques de la dependencia cultural 

respecte ais Estats Units i la seva progressiva dependencia 

respecte a les necessitats del mercat comunicatiu defineixen la 

situació actual. 

La incidencia de 1'estructura del mercat comunicatiu i de les 

demandes del públie sobre la dependencia que es manté respecte ais 

Estats Units, pot observar-se clarament en el mercat televisiu. En 

aquest cas, el mercat televisiu europeu és de 320 milions de 

persones, que reben una oferta anual de 120.000 hores, de les quals 

només el 10% están cobertes per la producció europea (dadas 

consultados a M.& A. Mattelart, El carnaval de las imágenes. 

Madrid. Akal-Comúni caeion, 1988: 14). La industria de la cultura 
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europea disposa d'una producció totalment insuficient per respondre 

a lee necessitats del seu propi mercat. A aquesta situado 

s'afegeix 1'existencia deis models i de les pautes que determinen 

el gust del seu públic, que s'originen en el model cultural 

nord-americá. 

Naturalment, quan parlem de dependencia haurem de teñir en compte 

les carácterestiques propias de cada sector implicat en l'activitat 

deis mitjans de comúni caei6 i la tipologia de les ofertes 

comunicativas i culturáis. El cinema, la discografia i la televisió 

se'ns mostren com els mitjans de comúnicaei6 que venicu1en 

preferentment els models de mes amplia dependencia respecte a la 

proposta nord-americana. 

III. TENDENCIES ACTUALS DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA TRADICIONAL: 

L'IMPACTE DE LA TECNOCULTURA 

Qualsevol considerado sobre accions futures tendents a crear una 

identitat cultural europea fonamentada en el manteniment i el 

foment de la pluralitat cultural, haurá de teñir en compte 

l'evolució actual de la industria de la cultura tradicional. El seu 

desconeixement faria inútil qualsevol política d'intervenció . 

Ara com ara, estem experimentant profundes transformadons que fan 

pensar que ens a11 unyem de la industria de la cultura tradicional 

fins a constituir una nova organització, que afecta tant la seva 

estructura com els seus continguts. Els principáis factors de canvi 

son els següents: 

i/ La transformada deis mitians de comunicado tradicionals: 

Des deis anys seixanta, s'ha produVt una progresslva transformado 

tecnológica -i consegüentment de continguts- que ha anat afectant 

la total itat deis mitjans de comunicado. Ha estat la Innovado 

tecnológica la que ha generat aquesta evolució. La radiodifusió ha 
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experimentat una profunda transformado com a conseqüéncia del pas 

de la válvula al transistor, i d'aquest al circuit integrat. La 

televisió ha experimentat el complement del video i, posteriorment, 

1'impacte de la informática i de les noves formes de 

telecomunicació (cable coaxial, satél lits, noves prestacions 

telefóniques) fins ha integrar-se en la telemática. La premsa s'ha 

renovat profundament amb les noves tecnologies aplicados al procos 

de tractament de la informació i ais tallers d'edició. El disc, el 

cinema i la resta deis mass media han vist transformats els seus 

sistemes de producció, difusió i recepció. 

Aquesta situació fa que comencem a parlar d'una nova industria de 

la cultura, que ha evolucionat respecte a la tradicional com a 

resultat de la innovació tecnológica. Aquesta evolució tecnológica 

ha anat acompanyada per una evolució empresarial que, tot refermant 

les tendéncies precedents, ha donat 11oc ais grups multimedia com 

a estructura exemplar de la nova situació. Els grups multimedia 

representen empresarialment i organitzativament la nova situació 

creada amb la transformació de la industria cultural?, tot 

incorporant diversos sectors sota el mateix grup. 

La relació entre industria de la cultura tradicional i ¿mercat 

nacional ha deixat pas a una creixent internacionalització deis 

mercats i ens forca a repensar les fronteres que han quedat a 

bastament superades per la nova tecnología. 

i i/ La formació d'una nova oferta cultural: la tecnocultura. 

La industria de la cultura ha incorporat en els últims anys una 

nova forma cultural sorgida de 1'expansió de la informática! de les 

telecomunicacions: la tecnocultura ha esdevingut una nova oferta, 

que ha aprofitat 1'antiga industria de la cultura i que, alhora, 

n'ha impulsat la transformació. La tecnocultura, dones, ha donat 

11 oc a nous mitjans de comunicació, a nous usos tecnologies i a 

noves aplicacions comunicativas: la informática de consum doméstic 
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(tota mena de programes 1 de vfdeo-jocs), el teletext, el vfdeo-

text i les bases de dades domestiques en son les expressions más 

genuínes. 

Per tecnocultura (emprem les definicions exposades per Ramón Zallo 
a Economía de la comunicación v cultura. Madrid, Akal-Comúnicaeion. 

1988:169 i ss.) entenem les formes de producció i consum culturáis 

que es basen en el conjunt de les técniques i apare!ls que es 

destinen al tractament informatic de dades de qualsevol naturalesa. 

En definitiva, la tecnocultura s'origina en la industria 

informática i ha significat la integració de la industria de la 

cultura tradicional en aquest nou sector. 

ÉS en aquest sentit que podem parlar de societat de la informació. 

entesa com aquella en qué la totalitat deis sectors socials, 

polftics, economice 1 culturáis es veuen afectats per les noves 

condicions de producció, tractament, conservació i difusió de la 

informació. 

La tecnocultura ha significat un canvi radical respecte a les 

formes tradicionals de la industria de la cultura, donat que: a/ 

exigeix una certa especial ització de coneixements per part deis 

usuaris; b/ permet una certa manipulado de les ofertes culturáis; 

c/ permet una fragmentació molt considerable de 1'oferta 

comunicativa, i també una estreta adequació deis usos culturáis a 

les necessitats de les activitats professionals, socials i de la 

vida quotidiana deis usuaris; d/ el component técnico-informatic 

predomina per sobre deis usos culturáis primers, pero continua 

necessitant la creativitat característica de la producció cultural 

tradicional; i e/ determina una creixent i constant 

mercantil ització de la cultura, al mateix temps que la redefineix 

en el marc de les noves ofertes de final de segle. 
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Han estat els grups multimedia els que han donat lloc a la 

integrad ó de la industria de la cultura tradicional en la 

tecnocultura. En aquesta última, el temps de comercialització de 

les innovacions és tan immediat que pot determinar una major 

competitivitat de les empreses petites, dotades de gran creativitat 

i arriben fácilment a un públic que busca la novetat i les noves 

prestacions, a diferencia del sector deis mitjans de comúni caeió 

tradicionals, en els quals les demandes del públic son mes 

conservadores. 

i i i/ La formació d'una nova autonomia cultural. La industria 

de la cultura tradicional ha estat definida com un fenomen cultural 

incapac d'esdevenir una cultura autónoma. Quan es parlava de 

industria de la cultura, s'esmentava el conjunt deis nivells mitjá 

i baix de cultura, tal com s'expressaven en els mitjans de 

comúni caeió de massa. 

S'afirmava que es definía culturalment perqué era industrial, 

imitativa, destinada al mercat económic, de consum immediat, 

orientada a 1'entreteniment i, en paraules deis pensadors alemanys 

Adorno i Horkheimer, perqué havia perdut la seva finalitat cultural 

per esdevenir un mitjá per a objectius no culturáis: objectius 

económics, polítics, iedológics, de promoció d'activitats i 

d'idees, etc. 

Tanmateix, des de mitjan década deis setanta, s'ha comencat a 

observar la industria de la cultura com una modal itat cultural que 

es configura progressivament amb una autonomia propia que la 

diferencia de la resta de les formes de producció, difusió i 

reeepció culturáis. Aquesta autonomia se'ns mostra a través de tres 

criteris: 

i/ Des de la década deis setanta, nombrosos productos 

culturáis de caire industrial preséntate pels mitjans de 

comunicació utilitzen productos anteriors com a referencia constant 
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que cal imitar, o per donar sentit a la produceió actual, ÉS a dir, 

es disposa ja d'un epatrimoni cultural» acumulat que permet 

diferenciar-la d'altres manifestacione culturáis i que integra les 

normes industriáis, de mercat i de consum, en formes de creativitat 

genuínes de la industria de la cultura. Será 1'Audio-visual l'ámbit 

per excel léncia que regeixi la formació d'aquest patrimoni. 

Hem de parlar d'una lógica cultural propia que exigeix criteris 

propis per avaluar la industria de la cultura i per actuar-hi. 

i i/ Ha esdevingut autónoma donada la formació de públics 

espec-ffics que han experimentat 1'hegemonía de la industria de la 

cultura des de la seva infantesa, tot acumulant constantment 

experiéncies culturáis i vitáis a través de la seva exposició ais 

mitjans de comunicació. Aquests públics (formats a partir deis anys 

seixanta) vinculen la majoria de les seves experiéncies quotidianes 

amb la nova forma de cultura i a través d'ella s'han introduVt en 

les esferes i els coneixements politi es, socials, ideológics, 

culturáis, esportius, de consum quotidiá, etc. Preferentment han 

estat els públics de l'áudio- visual els qué han experimentat amb 

mes intensitat aquesta influencia. 

i i i/ La formació de la tecnocultura ha comportat la definitiva 

consolidado de 1'autonomía de la industria de la cultura i el seu 

pas de la forma tradicional a 1'actual. 

Seria un error pensar en la industria de la cultura com una forma 

cultural poc desenvolupada, integrada o que depon parcialment 

d'altres formes de cultura mes elaborados o tradicionals. 
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IV. PROPOSTES D'ACCIO PER PROMOURE LA IDENTITAT CULTURAL EUROPEA 

EN EL MARC DE LA PLURALITAT DE CULTURES, A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA 

DE LA CULTURA. 

L'experiencia histórica ens demostré que no podem bandejar la 

industria de la cultura si volem accedir a un grau d'integració 

europea que superi la simple comunitat d'economies estatals. En els 

paisos industriáis i avancats, la presencia de la comúnicaeió de 

massa és tan notable, diversificada i ubiqua que dificilment podem 

imaginar un projecte que no faci participar la cultura industrial 

en la constitució d'una nova identitat en el marc de la pluralitat 

de cultures característica del vell continent. L'experiéncia 

nord-americana (1865-1939) ha de fer-nos pensar en aquesta 

presencia deis mass media en la formació de noves identitats 

supranacionals i en la necessitat que participin en la promoció 

d'una identitat cultural apta peí projecte europeu. 

Tot seguit farem algunes recomanacions. Totes el les mereixerien un 

estudi mes exhaustiu i, en algún cas concret, podrien ser objecte 

d'un estudi totalment autónom. Tanmateix, la nostra intenció és 

simplement la presentado d'alguns criteris básics de carácter 

general. Aquests criteris básics podrien ser considerats com el 

fonament d'una política de la comunicació d'abast comunitari, en 

un primer moment, i europeu, en un moment culminant que impliques 

tota la comunitat continental. 

La nostra proposta s'articula en dotze proposisions mínimes que 

haurien de ser estudiadas , planificadas i executades des de 

1'acord entre els actuáis estats europeus o -en una situació encara 

mes pertinent- a través d'un poder legislatiu vinculant d'abast 

europeu. 

La nostra proposta s'articula en dotze actuacions i té una 

considerado final: 
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4.1. Elaborar un tnodel comunicatiu i cultural europeu. 

4.2. Fomentar un sistema europeu de distribució. 

4.3. Fomentar un sistema europeu de financament i producció 

orientat cap a aconseguir majors quotes de producció i de mercat. 

4.5. Impulsar una unificado deis régims fiscals. 

4.6. Impulsar una normalització, estándarització o unificació 

deis equipaments técnics de producció i de recepció. 

4.7. Establir criteris conjunts sobre publicitat (quotes, 

continguts, limitacions legáis,etc.) 

4.8. Establir criteris conjunts sobre continguts de la 

programado (quotes de producció propia, qualitat, protecció deis 

infants, diversitat d'opinions, etc.) 

4.9. Establir una normativa conjunta sobre els drets d'autor 

peí que fa a les exigéncies de la industria de la cultura. 

4.10. Considerar si cal establir alguna/es llengua/Ues que 

actui'n com a vehiculars en certs productos destinats a la comunitat 

(ex.: francés, anglés, alemany). 

4.11. Considerar la conveniencia d'establir algún organismo 

propi de la Comunitat que fos competent en l'ámbit de la industria 

de la cultura, peí que fa ais suporte tecnológics, a 1'elaborado 

de legislacions sobre distribució, régims fiscals, producció, etc. 

Aquest organismo competent en comunicado hauria de plantejar 

politiquee de comunicado 1 propostes legislativos. 
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4.12. Proposar l'increment de la col laborado de les agencies 

de comunicació, tant internacionals com regionals i locáis, en 

qualsevol de les seves múltiples especial itzacions. 

Consideració final: Teñir en compte les actuáis limitacions 

de la producció de la industria de la cultura europea, que fan 

preveure un llarg periodo de dependencia respecte a la producció 

exterior. 

4.1. Proposta d'accions futures per definir un model europeu per 

a la industria de la cultura. 

Del conjunt de les propostes voldriem comentar algunes qüestions 

que creiem centráis. Sobretot considerem que hauriem d'establir les 

línies mestres del que podria ser un «model europeu> aplicable a 

la industria de la cultura. Aquest model podria fonamentar-se en 

els següents criteris: 

i/ Principie básics: La industria de la cultura europea hauria 

de respondre a alió que és mes essencial i que millor ens defineix 

com a cultura europea: la llibertat. Hauria de basar-se 

legislativament en la garantia de la llibertat d'emissió i de 

recepció de tot ti pus d'oferta (escrita o áudio-visual). Juntament 

amb aquesta garantia general, caldria establir criteris legislatius 

que regulessin la seva aplicació efectiva per evitar una situació 

de caos comunicatiu o de repetició d'ofertes. 

i i/ Ambits de difusió. Un model que volgués compaginar el 

foment d'una identitat europea amb el respecte a la diversitat 

cultural s'hauria de bastir a partir de la delimitado de tres 

ambits de difusió interdependents: un ámbit comúnitari (que en el 

futur podria implicar tota Europa si el grau d'integració 

s'intensifiques), un ámbit estatal i un ámbit regional. 
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Aquests Ambits només es poden configurar si la Comunitat pot teñir 

una capacitat legislativa i jurídica conjunta i efectiva. Mes que 

en cap altre aspeóte, les fronteros estatals han quedat obsoletes 

peí que fa a la comunicació de massa i a la industria de la 

cultura. Les noves tecnologies permeten trencar amb les fronteros 

actuáis i incidir en un gran nombre de mércate comunicatius i 

publicitaria fins ara configurats estatalment. 

Un model europeu de industria de la cultura hauria de basar-se en 

un projecte orientat cap al reconeixement de les regions europeos 

i de les seves especificitats culturáis i lingüistiques, 

históriques i territorials. El mercat comunicatiu i cultural 

s'hauria d'organitzar segons les regions, tot mantenint les actuáis 

estructures estatals que haurien de deixar pas, a mig termo, a 

estructures definitivament comúni taries. 

L'ostructuració per regions europees facilitaría el respecte a les 

comunitats lingUisticament i culturalment diferenciados, pero 

fortament articulados, por vertebrar un projecte definitivament 

europeu. 

iii/ Ambits de prodúcele. L'organització deis ambits de 

difusió pressuposa 1'establiment d'Ambits de producció. La 

comunitat europea hauria d*impulsar directament la prodúcelo i 

difusió corresponent a les ofertes "trans-frontereres" i 

comunitAries, tot garantint 1'establiment d'estructures adequades 

a les regions europees. 

La Comunitat podría impulsar les ofertes Audio-visuals conjuntes 

constituint, en Vesfera de 1'Audio-visual, ofertes televisivas i 

radiofóniques de carácter públie 1 supra-nacionals. Aquestos 

institucions publiques i comunitAries son plenament viables amb 

1'aplicació de les noves tecnologies (sobrotot, mltjancant oís 

satól lits de difusió directa, el cable de fibra óptica i algunos 
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de les al tres formes de la tecnocultura: bases de dades 

comunitáries de consulta doméstica, sistemes de teletex, etc.). 

Aqüestes ofertes comunitáries podrien ser el resultat de la 

col laboradó entre les actuáis entitats publiques de radio i 

televisió i podrien permetre vehicular una idea d'identitat , pero, 

alhora, podríem dur a terme una tasca de difusió de les diferencies 

culturáis; és a dir, donat el seu carácter comunitari, serien les 

institucions mes aptes per a la promoció d'una comúni caeió constant 

i diversa entre els europeus. 

D'altra banda, una estructura comunicativa que reconegués 

estructuralment les regions europeos podria permetre 1'organització 

i el potenciament de la recollida i el tractament d'informació 

destinada a les grans bases de dades (especialitzades i d'ús 

doméstic) que si no, disposen de poques possibilitats d'accedir a 

aquesta modalitat d'informació particular i concreta. Una 

articulació d'aquesta naturalesa podria permetre un increment de 

la informado disponible , l'adequació de les bases de dades a 

l'estructura cultural i territorial real que configura 1'Europa 

deis nostres dies i una millor prestado d'aquests servéis. La 

manca d'un estructura d'aquesta naturalesa fa inviable una 

adequació de la tecnocultura a la realitat deis pobles europeus. 

iv/ Formado d'un espai comunicatiu europeu. Caldria promoure 

progressivament un mercat comunicatiu i cultural europeu 

diferenciat de la resta deis grans mercats occidentals (el nord-

americá, el canadenc, 1'australiá). Hauria de ser competitiu i 

orientar-se cap a la seva expansió exterior. 

La formado d'un mercat áudio-visual europeu significaria la 

culminado d'un projecte europeu autónom. 

v/ Creado d'un centre comunitari d'estudi i promoció d'up 

model comunicatiu i cultural europeu. Si repassem la historia deis 
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models europeus per a la formació d'una industria de la cultura 

nacional (Alemanya, Franca, Italia, Gran Bretanya) podrem concloure 

que sovint han fracassat per l'excessiva influencia deis 

legisladora sobre la configuració deis continguts i de les 

politiquee de comunicació. A diferencia deis Estats Units a Europa 

la presencia deis académics ha estat molt escadussera fins ais anys 

seixanta. L'estudi deis sistemes comunicatius, 1'establiment de 

politiquee de comunicació, la planificació de politiques i 

activitats promocionals i la creativitat peí que fa a les noves 

ofertes comunicativas se'ns mostren com activitats necessaris per 

establir qualsevol política tendent a la promoció de la identitat 

europea en el marc de la diversitat cultural. 

Un centre europeu sobre comunicació i cultura o la diversificado 

de les seves possibles activitats en centres regionals seria un 

aspecto important en la formació del nou model de la industria de 

la cultura. 

vi/ Compaginar les acciona publiques amb la industria de la 

cultura privada. Caldria fer suggerent el model europeu a fi i 

efecte que les empreses privades de 1'áudio-visual i de la premsa, 

de la publicitat i les relacions publiques, es veiessin implicadas 

en les noves perspectivas. En aquest sentit, les grans empreses 

europeos multimedia (News Corporation, Fininvest, Beta- Taurus, 

Bertelsmann o Mirror Cop.,entre d'altres) haurien de veure en el 

nou projecte la constitució d'un mercat europeu de 320 milions de 

persones necessitat urgentment de major capacitat de producció. No 

es pot construir un espai europeu de comunicació sense aquesta 

col laborad ó . 

Consideració final 

Si tenim en compte el conjunt de les dades actuáis sobre la 

industria de la cultura europea, haurem de concloure que les 

dificúltate per dur a terme un model europeu especific son moltes 
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i molt diverses. Per acabar el nostre informe n'esmentarem algunes 

sense cap voluntat de ser exhaustius. 

i/ Com ja s'ha dit anteriorment, la producei6 televisiva 
europea abasta un 10% de la demanda total. Aquest percentatge es 
representatiu de la realitat de la producen ó continental en un 
sector tan rellevant com és 1'áudio-visual. En altres paraules: cal 
pensar en una «reconquesta» del mercat de ficció i d'entreteniment 
a partir de produceió europea com a objectiu últim d'una industria 
de la cultura comunitaria; al mateix temps, caldra valorar el 
sector de la informació com aquel 1 que está mes acostat a les 
necessitats plantejades peí projecte d'industria de la cultura 
europea diferenciada de qualsevol altre model. El sector informatiu 
haurá de ser el primer a assumir la promoció de la diversitat 
cultural europea, malgrat que aquesta no podrá consolidar-se sense 
els sectors d'entreteniment, ficció i promoció. -. 

i i/ Un voluntat de dur a terme un projecte capac de promoure 
la identitat europea a partir del manteniment de la diversitat 
cultural no podrá ignorar la implicació en aquest projecte de 
l'anomenada tecnocultura. Aquest nou sector de la industria de la 
cultura comporta noves formes de mercat, noves árees de gestió del 
treball, un tipus nou d'empresa cultural i uns criteris renovadors 
referits al rendiment i ais usos deis productes culturáis que no 
podran ser oblidats a 1'hora d'establir un model europeu per a la 
industria de la cultura. En definitva, la tecnocultura augmenta la 
dificultat per dur a terme un nou projecte cultural europeu, ja que 
incrementa la complexitat general de la producció cultural. 
Desconéixer aquesta nova realitat pot portar com a conseqüéncia que 
es projectin actuacions futures que només impliquin els sectors 
directament vincúlate amb la industria de la cultura tradicional. 

iii/ Una tercera dificultat a teñir en compte per elaborar un 

projecte europeu es sitúa en 1'actual condicionament del mercat 
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cultural i industrial. Si parlem d'hegemonía nord-americana en la 

industria de la cultura internacional és peí fet que, mes enlla de 

la simple quota de mercat, s'han imposat certs modele sobre els 

gustos culturáis i certes pautes de comportament i actituds en 

relació a 1'ús deis mitjans de comunicació, que han arrelat 

profundament en els consumídors europeus fins a determinar una 

clara influencia nord-americana sobre el sobre el seu comportament 

cultural. 

Qualsevol política comunicativa orientada a la industria de la 

cultura haura de teñir en compte aquesta realitat comunicativa i 

cultural. 
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V. UN MODEL COMUNICACIONAL: LA DIVERSITAT COMPARTIDA 

Josep Gifreu 





1. La informació, un bé democratice lliure accés i lliure 

circulado 

1.1. La llibertat d'informació ha esdevingut un puntal basic de la 

llibertat deis individué en la societat política, d'acord amb els 

postulats universalment acceptats (Declaració Universal deis Drets 

de l'Home, art. 19) i específicament ratificats a Europa (Convenció 

Europea deis Drets de l'Home, art. 10)1. Aquesta llibertat es 

concreta en: 

a) llibertat d'informar (de donar informació i de difondre-la) i 

b) llibertat d'informar-se (de rebre'n i de buscar-ne). 

En les nostres societats postindustrials, cal posar un émfasi 

especial en el valor de la informació i en la seva importancia en 

tots els terrenys. Per aixó, 1'accés a la informació esdevé un deis 

drets primordials deis individus, no sois com a consumidora, sino 

sobretot com a subjectes socials i politics en una societat 

summament complexa. 

1.2. El paper de 1'Estat i deis poders públics davant d'aquest dret 

reconegut ais ciutadans ha de seguir aqüestes orientacions 

globals2: 

- establir les mesures mínimes per a 1'exercici de la 

llibertat d'informació en el sentit d'a), i 

- intervenir en aquel ls casos en qué es posi en perill la 

llibertat d'accés deis individus o deis grups socials en el 

1 Consell d'Europa, ETements pour une conceotion européenne 
des media. Strasbourg, 1980. Es tracta d'un informe elaborat peí 
Comité per ais Mitjans de Comunicado de Massa del Consell i elevat 
al Comité de Ministres; es pot considerar el compendi mes 
representatiu fins en aquel 1 moment de la doctrina "europea" sobre 
els "mass media" i la llibertat d'informació. 

z. Veg. ibíd., capítol primer, on s'aborda el paper de 1'Estat 
en relació amb la informació i amb els mitjans de comunicado. 
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8entit de b) (per exemple, a Europa, el cas de les 

telecomunicacions o de la radio i la televisió). 

1.3. Ais drets individuáis de donar, rebre i buscar la informadó, 

correspon el deure deis poder8 públics de garantir 1'efectiva 

democratització de la informació produi'da en la societat i per la 

societat. Una condició imprescindible a tal afecte és assegurar la 

lliure circulació de la informació. 

Ara be, aixf com el dret a la informació és un atribut personal, 

el deure de democratitzar i fer circular la informació no se sitúa 

en 1'esfera personal, sino en la col.lectiva; és un deure per ser 

expressat i realitzat polfticament. 

1.4. En abstráete, el dret a la lliure circulació de la informació 

és reconegut universalment per textos constituents del Dret 

Internacional (Declaració Universal, Constitució de la Unesco), i 

a Europa, també per 1'esmentada Convenció i mes tard per la 

Declaració Final de la Conferencia Europea de Seguretat i 

Cooperació (Helsinki, 1975). 

De tota manera, histdricament s'ha entes i aplicat aquest dret sota 

la doctrina generada pels EUA de la postguerra, segons la qual la 

lliure circulació de la informació arreu del món no era mes que 

l'extensió a l'ambit internacional de la llibertat de premsa 

interna, reconeguda de forma absoluta per la Primera Esmena de la 

Constitució deis EUA. Aquesta pretensió provocaría en els anys 70 

un llarg i virulent contenciós amb els Paísos no Alineats (Tercer 

Món), que reclamaven un Nou Ordre Internacional de la Informació 

i de la Comúni caei ó, considerant que la doctrina del "free flow of 

information" era una nova forma de colonialismo3. 

3 Veg. Mac Bride, S. (dir), Voix múltiples, un seul monde. 
("Informe Mac Bride), Parts, Unesco, 1980; v. també J. Gifreu, El 
debate internacional de la comunicación. Barcelona, Ariel, 1986. 
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1.5. Entre Estats, el dret a la lliure circulado de la Informado 

planteja molts problemes. A Europa, també. Psró la voluntat 

política d'uns quants estats, els de la CEE, segurament obligats 

per la dinámica de la integrado económica, ha passat deis 

principis acceptats a partir de la Convenció Europea ais 

compromisos derivats del Tractat de Roma. 

Com és sabut, el tractat constitutiu de la CEE implica la lliure 

circulado entre els estats memores de: persones; capitals; bóns 

(mercader i es); i servéis. Tots aquests nivells de circulado 

afecten els mitjans de comunicado social i les industries 

culturáis connexes, i per aixó 1'interés demostrat per la Comissió 

en l'análisi de la problemática especifica que s'ha d'afrontar en 

aquest ámbit4. 

La configurado juridico-administrativa d'aquest Mercat Interior 

-que afecta igualment la informado i els béns culturáis, com a 

mercaderies i béns que son- troba en l'Acta Única un termini de 

transició, que és el 31-12-1992. 

2. Politiques europeos de comunicado: promoció 1 protecció deis 

espais diferenciats 

2.1. En molts deis sectors de la comunicado, encara s'adopten 

politiques per a 1'ámbit tradicional deis estats nacionals (cas de 

la premsa, de la radio i la TV, del cinema, etc.). Pero diversos 

4. Els principáis documents promoguts i impulsats en aquesta 
direcció per la Comissió de la CE son els dos "llibres verds" sobre 
la televisió (Televisión sans frontiéres: Livre vert sur 
1'établissement du Marché Commun de la radiodiffusion. notamment 
par satellite et par cable. Brussel.les, 1984) i sobre les 
telecomunicacions (Vers une économie eurooéenne: Livre vert sur les 
té1écommunications. Bruxelles, 1987); v. també Amparo del Rio, 
Reptes per a les Telecomunicacions i la Televisió a Europa. 
Barcelona, Centre d' Investigado de la Comunicado de la 
General itat de Catalunya, 1989. 
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factors convergeixen en ele darrers anys per fer canviar 

profundament, bé que lentament, aquesta situado. Entre aquests 

cal esmentar d'entrada el factor tecnológic, que en molts casos ha 

tornat obsoletes les fronteros convencíonals, 1 1'económic, que a 

Europa ha motivat el procos cap al mercat Interior. Aquesta 

situado nova fa reinterpretar la vella filosofia de la lllure 

circulado en el sentit, per exemple, d'una "TV sense fronteros"5 

(grades ais satél.lits) o d'un mercat comú de les 

telecomunicacions o d'un espai áudio-visual europeu6, etc. 

S'imposen noves polltiques, que forcosament malden per ser 

suprastatals, pero que de fet no poden deixar de ser 

representativos deis estats membres. 

2.2. A Europa, en aquests anys constaten) una forta col.lisió entre 

les dues grans forces históriques que pugnen per controlar el 

sentit de la crisi i de la transido: son, d'una banda els estats 

nacionals europeus, molts d'ells ben forte encara; i de l'altra, 

les grans corporacions transnacionals7. 

'. Paral.lelament a les discussions al si de la CEE entorn de 
la directiva sobre la TV sense fronteros, el Consol 1 d'Europa, amb 
les Conferencies de Ministres de Comunicado, preparava un projocto 
de convenció sobre "la TV transfronterera". D'altra banda, 
1'interés peí futur de la TV a Europa suscitava l'aparició 
d'organismos independents com l'European TV Task Forcé (integrat 
per una vintena d'empresaris i de directius d'una dotzena de 
pai'sos), que proposaven la creado d'un "Forum Europeu de la 
Televisió" com a organismo d'autocontrol, de cooperado i de 
promoció (V. el seu informe Europe 2000: What kind of televisión?. 
Manchester, The European Instituto for the Media, 1988). 

6 El principal programa impulsor d'un espai áudio-visual 
europeu es el programa MEDIA (Mesures d'estlmul al desenvolupament 
de la industria áudio-visual), aprovat per la CEE en el 1986, que 
preveia entrar en una fase operatoria a partir del 1989. En aquest 
marc i amb el suport del Consell d'Europa, en el 1988 se celebra 
l'Any Europeu del Cinema i la Televisió. 

7 Per una discussió d'aquesta problemática, vegeu 
especialment: R. Petrel la, "Un nouveau partage du monde entre les 
entreprises géants", Le Monde Diplomatioue. agost 1989; i H. I. 
Schiller, "Faut-il diré adieu & la souverainté culturelle?", ibld. 
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Aqüestes dues forces -la política i 1'económica- teñen interéseos 

no coincidents en les aplicacions (polítiques) deis esmentats 

principis de Ilibertat d'informació i de lliure circulació de la 

informadó. Corresponen a interessos no coincidents deis projectes 

globals de transformació de les societats europees i del mapa 

politic europeu. 

2.3. Un conflicte "exemplar" en aquest sentit seria el de les 

quotes de producció europea en els cañáis (públics i privats) de 

TV que podran circular pels territoris de la CEE. 

A partir del "Llibre verd: Televisió sense fronteres" (1984), l'any 

1986 la Comissió de la CE presenta una proposta de directriu amb 

vista a reglamentar el mercat europeu de la TV. Una de les 

propostes mes conflictives fou 1 'establiment d'unes quotes mínimes 

de producció áudio-visual europea en la programació de les 

televisions, que al principi se situaven en un 60 per cent. 

Les discussions sobre aquest punt en feren retardar l'aprovació 

final peí Parlament i peí Comité de Ministres de la CEE fins a 

primers d'octubre de 1989. I al final, la directriu queda reduída 

a una simple recomanació, sense valor jurídic, d'una "proporció 

majoritária del temps de difusió" destinada a produccions europees. 

I tot i així, aquesta fórmula no obtingué el consens, sino els vots 

contraris de Bélgica i Dinamarca, paísos que negaven competéncies 

a la CEE sobre aquest punt. 

2.4. Aquesta actitud final de caire "abandonista" de la CEE, en una 

qüestió considerada crucial per al futur de la creació i la 

promoció de 1'áudio-visual europeu, no és fácil d'explicar. ÉS el 
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resultat i l'expressió d'un conjunt de contradiceions, en la linia 

assenyalada abans*. 

Sembla forca evident que els interessos fonamentals deis grans 

estats déla CEE -RFA, Regne Unit, Franca, Italia, i fins a un cert 

punt Espanya- en materia de televisió no passen per facilitar a 

qualsevol preu la construcció d'un espai europeu. Tot porta a 

pensar, per contra, que prefereixen recompondré els respectius 

espais estatals-nacionals en aquesta etapa de desregulacio i de 

privatització deis mitjans. I els estats mes petits es mostren 

encara mes reacis a cedir graus de sobirania en aquest terreny. 

D'altra banda, aquesta situació critica no es gens aliena a les 

pressions ant i protección i stes desplegadas pels EUA en tot el procés 

de discussió, que han arribat fins a plantejar possibles 

represa!ies a través del GATT. 

2.5. Aquest conflicto és representatiu del joc de forces en acció, 

que hi ha darrere la retórica oficial. Posa en relleu algunos 

evidencies, com: 

- que no hi ha UN projecte politic d'organització del sistema 

comunicatiu europeu darrere les directivos de la CEE, 

probablement perqué no hi ha un projecte politic definit; 

- que una de les dues lógiques que prevalen en el camp del 

joc, la lógica política deis estats nacionals, pretén 

mantenir, i si es pot, ampliar, la influencia del seu espai 

convencional de comunicació i cultura; i 

*. Aquesta qüestió ha estat abordada últimament per B. 
Quillou, "Europe des images: la diversité plus forte que l'unité", 
Madiaspouvoirs. n. 12, 1988, pp. 64-81, i per S. Regourd, "Une 
grande bataille pour 1'Europe de 1'audiovisual", Le Monde 
Diplomatioue. cit. Per una consideració mes aprofundida, vegeu 
singularment: D. McQuail & K. Siune (eds), New Media Politics: 
Comparativo Perspectives in Western Europe. Londres, SAGE, 1986; 
i K. Kyson & P. Humphreys, Broadcasting and new media policios in 
Western Europe. Londres, Routledge, 1988. 
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- que l'altra lógica, la de les grans transnacionals del ram 

(amb els EUA darrera), aspira a una total llibertat de 

circulació de la informació i deis béns culturáis, confiant 

en les excel.léncies de la lliure competencia en un mercat on 

suposadament tothom troba igualtat d'oportunitats. 

2.6. La dinámica desencadenada per la primera lógica d'acció fa 

entreveure -com es pot comprovar de facto- un reforcament deis 

nacionalismes convencionals d'Europa i una escassa consolidació 

d'un sentiment supranacional europeu. 

Aixó es constata en el camp de la comunicació, a partir de diverses 

realitats: un cert fracás d'alguns intents de cañáis "paneuropeus" 

de TV, tant de carácter públic com privat; la dificultat 

d'emprendre poMtiques de producció i de cooperació áudio-visual; 

els temors deis magnats de premsa a l'hora d*invertir en projectes 

paneuropeus (retirada del projecte de diari europeu de Maxwell, 

dificúltate en el lloguer deis cañáis del satél.lit privat Astra), 

etc. 

2.7. Aix-f, si es considera que el primer motor de la transformació 

del mapa comunicatiu europeu és el procés de global ització de les 

economies i deis mercats, podem observar-hi un seguit de 

resisténcies, les mes rellevants de les quals serien aqüestes: 

- les resisténcies inercials deis estats nacionals, que es 

neguen a perdre els seus nivells convencionals de sobirania, 

expressada també en les poli tiques deis "media" sobre el propi 

territori; i 

- les resisténcies de les comunitats diferenciades existents 

a Europa, no assimilades o no assimilables pels estats, per 

la seva especificitat étnico-nacional, lingüistica o socio-

cultural. 
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2.8. D'altra banda, una de les conseqüéncies mes determinants del 

tipus de societat anomenada postindustrial, ós el creixent grau de 

complexitat social, fenomen que, afegit a la diversitat histórica 

deis pobles d'Europa, ais nivells relativament alts de renda i a 

la irrupció de 1'anomenada "opulencia" comunicacional, tendeix a 

generar en el camp de la comúni caeió un conjunt de reaccione que 

podriem agrupar en aquests dos blocs: 

- reaccione que impulsen la recuperado, per mitjá deis 

"inedia", de la consciéncia diferenciada d' aquel ls 

grups/comunitats amb historia propia i encara no desarticulada 

del tot (fenomen especialment viu si conserven una 1 lengua 

propia); i 

- reaccione que afavoreixen l'aparició de nous grups socials 

i/o étnics que busquen precisament en els "media" (radios 

lliures, TV locáis, programes de TV per cable, diaris 

locals/regionals, premsa especial itzada i alternativa, etc.) 

la seva oportunitat d'articular-se i d'intercomunicar-se. 

2.9. En conseqüéncia, un fenomen ámpliament observat i estudiat a 

1'Europa de la postguerra, i singularment deis darrers anys, ós el 

que podr-fem anomenar fenomen de "re-regionalització", que implica 

tendéncies complementarles de descentralització del poder cultural 

i de desconcentració deis recursos (materials, humane, 

pressupostaris, etc.)'. 

Aquesta dinámica troba en el camp de la televisió una 

correspondencia ben pal esa. De 1'anterior model monopolistic i 

centralitzat de les televisions estatals europeos -amb 1'excepció 

' Sobre aquest procos de "re-regionalització" a Europa ni ha 
ja un gran volum de referéncies. Esmentem-ne algunes de mes 
próximos a la temática cultural i comunicativa: E. Fossas, Regions 
i sector cultural a Europa. Barcelona, Tesi doctoral (Universitat 
de Barcelona), 1989; R. Petrel la, La rénaissance des cultures 
regionales. París, Entente, 1978; Y. Meny & B. de Witte (eds), Dix 
ans de regional isation en Europe. Bilan et oerspectives 1970-1980, 
París, Cujas, 1982. 
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de la RFA-, s'ha anat passant progressivament a un model 

caracteritzat per una certa estratificado d'institucions emissores 

(des del model "federalitzat" de la RFA, a les locáis d'Itália o 

de Catalunya, passant lógicament per les "regionals" com RAI-3 o 

FR-3 o les "autónomos" territorials com TV3 o a les 1 ingüestiques 

com RTBF de Bélgica). 

2.10. Per tant, estem ja en condicions de pensar un model poMtic 

de comunicació per a Europa que bases la lliure circulado en el 

reconeixement constitucional d'uns ESPAIS DE COMUNICACIÓ DE BASE, 

que podrien anomenar-se "espais nacionals de comúnicaeió", 

diferenciats entre si per raons de formació histórica i 

lingüistica, principalment. (Una fonamentació i una caracterització 

mes detallada d'aquest concepte es troba en la proposta final 

d'aquest document). 

El reconeixement d'aquests espais de comunicació de base hauria de 

comportar el reconeixement polftic de la seva capacitat de fomentar 

"internadonalment" les contribucions culturáis própies, i també 

de la seva capacitat de limitar la circulació d'aquelIs fluxos que 

poguessin atemptar contra la seva identitat sobre l'espai propi. 

3. Oportunitats d'accés de totes les cultures a la circulació de 

les própies obres 

3.1. En la perspectiva anterior, sembla versemblant suposar que les 

cultures diferenciades ho serán en la mesura que aconsegueixin 

espais de producció i de circulació diferenciats. ÉS a dir, no 

serán tant els continguts alió que marcará la diferencia d'una 

comunitat cultural, sino si de cas la 1 lengua propia i la seva 

capacitat (política) de discriminado deis fluxos comunicatius que 

circuí in peí seu espai territorial. 

La máxima aspirado de qualsevol comunitat será al hora: 
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- 1'afirmado de la seva especificitat cultural per mitja de 

la circulació hegemónica interna (en el propi espai de 

comunicado de base) de la informado i deis béns culturáis 

produíts per la matei xa comunitat; 

- 1'afirmado també a 1'exterior (a 1'Europa comunitaria i al 

món, en general), per mitja de la circulació de la producció 

propia, amb el suport de les institucions europees. 

3.2. Ara bé, el concepte de llibertat de circulació que propugnen 

les empreses multinacionals pot posar en peri 11 la capacitat real 

de penetració i de circulació de la producció de les comunitats amb 

recursos (polities, económics, culturáis o demográfica) reduits, 

peí fet que la industria cultural es comporta en el mercat com una 

industria mes. 

Naturalment, aixó s'agreujaen les comunitats petites, miñori taries 

o minoritzades i/o en procés de reconstrucció. La seva capacitat 

económica de producció i també de consuno sol ser molt petita, per 

definició. Pero en canvi, no per aixó haurien de gaudir de menys 

capacitat politice per fer circular els seus béns culturáis a 

dintre i a fora, sino justament al revés. 

3.3. Aixi, dones, caldria arbitrar un model politic i adoptar 

politiquee eficaces perqué aqüestes comunitats amb recursos 

económics mes limitats poguessin: 

- Controlar la recepció i la circulació deis fluxos de 

común1 caei6 i de cultura en el seu propi espai. 

- Controlar els nivel1s d'ús de la propia 1 lengua en aquells 

fluxos. 

- Produir una industria cultural amb recursos suficients per 

poder competir en els mercats. 

- Accedir a cañáis de circulació de fora de la CE, amb el 

suport de les institucions comunitarias. 
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3.4. En el tnarc del debat europeu sobre la cultura i la identitat 

europees, i sobre el paper deis "mass media" en aquest procés10, 

una Hnia de reflexió i d'actuació ben interessant fou la iniciada 

amb 1'anomenada "Declaració de Delfos" o "Carta de 1'audio-visual", 

un document aprovat per un total d'unes 250 personalitats de l'art, 

les lletres i les ciéncies, convócate per la CE i el Consell 

d'Europa al final del setembre de 1988 a l'illa grega de Delfos. 

El document posava les bases de 1'actuació política en el camp del 

cinema i la TV a Europa, amb la voluntat de combatre "el 

débilitament progressiu" de les identitats culturáis europees. 

Al costat de la defensa da la creació artística i del paper 

imprescindible de 1'autor, la declaració defensa explicitament el 

dret de tots els pobles "a accedir a l'obra cinematográfica i 

televisiva, que reflecteix les seves caracter-fstiques socials i 

culturáis, entre les quals el primer 11oc correspon a la 1 lengua" 

(punt 2). I reclama deis governs i de les institucions europees un 

esforc solidari, especialment amb els paísos más débils del 

continent, a base d'emprendre politiques "de suport i de 

salvaguarda de les expressions nacionals minoritarias" (punt 3). 

3.5. De tota manera, si bé en l'important sector de la ficció 

áudio-visual la Declaració de Delfos és oportuna, cal incidir 

expressament en les possibilitats i oportunitats de la cobertura 

informativa per tots els "media" d'aquests espais de comunicado 

de base. La presencia d'una premsa, d'una radiodifusió i d'una 

televisió que dotin la comunitat d'una informado d'actualitat 

sistemática i professionalitzada en la llengua propia, resulta avui 

absolutament imprescindible per a la conservació de la identitat 

diferenciada. Els informatius deis mitjans de masses, com está ben 

10 Per al seguiment del debat en termes básicament de cultura, 
vegeu J. Delcourt & R. Papini (dirs), Pour une Poli ti que Européenne 
de la Culture. París, Económica, 1987; i per a la implicació deis 
"mass media", vegeu de Mediaspouvoirs. n. 12, 1988 
(sem i monog ráfi c). 
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demostrat, constitueixen avui els mecanismes principáis de 

producció/reproducció deis referente simbólics i culturáis 

(nacionals, étnics, socials, linguistics, poMtics, etc.) que 

defineixen i cohesionen les actuáis comunitats humanes. 

4. Politiques 1ingüfstiques especifiques per ais "media" 

4.1. Habitualment, les politiques estatals sobre els "mass media" 

acostumen a ignorar la qüestió lingüistica. Aixó sol passar a gran 

part deis paísos europeus. 

Pert peí sol fet d'existir, els gráns "media" intervenen 

directament en els processos i els conflictos linguistics. 

Incideixen, d'una manera o altra en la penetració, la subordinació, 

la substitució o l'exclusió de les Tiangues en contacte sobre un 

espai de comunicació nacional. El simple ús d'una Hengua en un 

gran circuit cultural de massa equival a l'exclusió d'una altra 

Hengua (amb l'excepció d'aquells casos, almenys de moment no 

usuals, en qué un mateix discurs visual va acompanyat de versions 

oráis o subretolades en di verses llengües). 

L'&mbit deis mitjans de difusió es, avui dia, no sois el mes 

decisiu en les pugnes ideológiques i politiques, sino també el camp 

de batalla determinant dele conflictos linguistics. 

4.2. Una visió panorámica de les politiques europeos en aquest 

ámbit pot mostrar com els grans estats han tendít a donar per 

suposat que la Hengua deis grans mitjans és la Hengua "oficial" 

de l'estat, que entenen generalment com a Hengua "nacional". És 

el cas de Franca, del Regne Unit, d'Italia o d'Espanya, on la praxi 

politica ha portat a aplicar de fet un principi de territorialitat 

única per a la Hengua "nacional" com a 1 lengua vehicular deis 

"mass media" de titularitat pública, ignorant en major o en menor 

grau 1'existencia de les llengües minoritarios presents en el 

territori respectiu. 
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Només en el cas de Bélgica i Sui'ssa, la diversitat lingüistica ha 

merescut ser articulada a tote els efectes a partir del principi 

de territorialitat, i dones, també peí que fa a l'ús lingüistic en 

els mitjans11. 

4.3. El model seguit per Bélgica i Sui'ssa ofereix unes pautes 

interessants d'aplicació a tots aquells estats europeus que 

comprenen diverses comunitats 1ingüistiques. És a dir, el model-

general que cal reivindicar en una Europa unida deriva del principi 

de territorialitat lingüistica, aplicat també ais grans mitjans de 

comúni caeió de masses. 

Seguint la lógica argumentada anteriorment, a un espai de 

común i cae i ó de base o "nacional" (en el sentit no estatal del 

terme) correspondria 1'estatus lingüistic d'una sola llengua 

territorialitzada, la qual seria "la propia" de la comunitat 

cultural assentada históricament en aquell territori, i en 

conseqüéncia, la propia també deis principáis instruments 

d'expressió i d'intercomunicació d*aquesta comunitat, que son avui 

els "mass media". 

4.4. Les institucions politiquee europeos, especialment la CEE i 

el Consell d'Europa, haurien de conduir una acció decidida en 

aquest sentit, ja que el paper central de la diversitat de llengües 

en la riquesa de les cultures europees sembla indiscutible i, de 

fet, no és discutit per ningú. 

Una linia d'atenció a aquesta problemática fou iniciada a final 

deis anys 70, amb el primer encárrec, per part de la Direcció 

General per a la Recerca, la Ciencia i l'Educació de la CEE, d'un 

11 Corominas, Mari a, Política lingüistica i politica de 
mit.ians a Europa (Radio i Televisió). Bell aterra, Tesi doctoral 
(Universitat Autónoma de Barcelona), 2 vols., 1989. 
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informe amb vista a establir les bases per a politiquee de suport 

a les llengUes menys esteses de la Comunitat, amb referencia 

especial a la radio i a la televisió12. El Consell d'Europa, per la 

seva banda, estava tramitant la Carta Europea de les Llengües 

Regionals i Minoritarias (que tenia prevista la seva aprovació 

Tany 1990). 

Resulten imprescindibles una atenció i una acció molt mes decididos 

d'aqüestes institucions suprastatals europees amb vista al suport 

i la promoció de politiques lingüistiques que afavoreixin la 

presencia de les llengües no oficiáis en els "mass media" en 

general, i en els propis del seu espai de base, en particular. 

5. Proposta final: vers 1'articulació d'espais nacionals de 

comúni caei ó 

5.1. Una de les tendéncies generáis reconegudes per 1'actual 

sociologia política és la progressiva reducei ó de la sobirania deis 

o8tats nacionals, cosa especialment observable a 1'Europa de la 

postguerra. Diversos factors, sovint contradictoris, contribueixen 

a aquest procés lent de demolició deis vells estats europeus: per 

dalt, la globalització de les economies, el desbordament de les 

fronteres politiques per les tecnologies i la creacio d'instancias 

suprastatals, singularment la CEE; per baix, els diversos fenómens 

de descentral itzaci ó i de regionalització, que sempre impliquen una 

redistribució del poder i de les competéncies. 

En aquesta dinámica histórica, les velles fronteres geopolttiques 

deis estats están destinadas a patir una crisi profunda, crisi que 

ha de portar a reconsiderar la conveniencia de repensar 1'estatus 

12. Alcock, V.A. & O'Brien, T., Policios to suoport radio and 
televisions broadeastino in the lesser used languages of the 
Eurooean Communitv. Coleraine, University of Ulster, 1980; i tambó. 
Instituto della Enciclopedia Italiana, Le minoranze Unauistiche 
nei paesi del!a communitá europea. Luxemburg, CEE, 1985. 
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de les comunitats históriques presents a Europa des de la formació 

de les llengües i les cultures nacionals diferenciades, encara 

existente avui sobre el continent. Aixó significaria, a la 1 larga, 

articular una nova forma de convivencia deis pobles, les llengües 

i les cultures europeus, basada en el respecte, el dialeg i la 

cooperació, independentment del volum demográfic o de la 

importancia económica de cada col.lectivitat. 

5.2. Proposem aquí una via de rearticulació de la diversitat 

cultural i lingüistica europea, a partir del reconeixement 

constitucional -bé en els tractats constituents de la CEE, bé en 

la futura constitució europea- d'uns espais de común i cae i ó de base, 

que es podrien anomenar "espais nacionals de comúni caeió" (o 

d'alguna altra manera semblant, pero inequívoca). En qualsevol cas, 

prenem aquí el terme "nacional" en un sentit equivalent al de 

"comunitat nacional", i no al de "estat nacional"; en conseqüéncia, 

dins aquesta proposta d'articulació cultural i política, no es 

poden confondre els ámbits d'"espais nacionals" amb els d'"espais 

estatals". 

Es tracta d'una proposta de redistribució del poder cultural a 

1'Europa del segle XXI; d'un poder cultural entes com a capacitat 

de recreacio de les identitats col.leetives en un context de 

mundial ització de l'economia i de la cultura, i d'un poder que avui 

s'exerceix sobretot peí control de l'espai geopolitic de 

comunicado. 

Comportaria lógicament una descentralització deis órgans de poder 

cultural i un reajustament deis ámbits d'acció cultural i 

comunicativa, que potencies d'una banda la capacitat de 

participació de les comunitats de base, i de l'altra la 

democratització deis recursos. 
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És una proposta que no s'enfronta directament amb cap de les dues 

lógiques fonamentals d'acció que imperen a Europa, la deis grans 

estats i la de les transnacionals. Vol ser mós aviat una tercera 

via, que implicaría una certa relativització de les dues anteriors 

i que hauria d'evitar que grans estats i grans transnacionals 

acabessin arribant a una entesa favorable ais seus interesaos, per 

damunt deis interessos innegociables de les comunitats concretes 

implicadas. 

5.3. Aporten» aquí una proposta indicativa deis trets que haurien 

de definir el concepto d'"espais nacionals de comúni caei6", en el 

benentés que es tracta d'una primera aproximado, susceptible d'una 

amplia i profunda discussió. 

E.1s elements que considerem fonamentals i fonamentadors de la 

considerado d'un espai nacional de comunicació, podrien resumir

se aixi: 

* Comunitat lingüistica, amb una 1 lengua viva i históricament 

territorialitzada. 

* Comunitat de cultura, amb uns referente patrimonials i 

simbolice compartíts i reconeguts com a propis. 

* Institucions politiquea representativas (no forcosament 

estatals) o voluntat de tenir-ne. 

* Institucions comunicatives en la 1 lengua propia que abastin 

el territori de la comunitat, o voluntat de tenir-ne. 

* Autoconstitució a partir de 1'exercici del dret d'auto-

determinació. 

Cada un deis cinc elements sembla imprescindibles per a la 

consideració d'un espai comunicatiu com a espai nacional de 

comunicació, per bé que el darrer passa a ser 1'element 

politicament decisiu. 
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5.4. Si 1'autoconstitució d'una comunitat com a espai nacional de 

comunicado resulta el pas decisiu, ós obligat referir-se a la base 

constitucional que legitimaria i empararia l'exercici d'aquest 

dret. Caldria apel.lar, en efecte, a un reconeixement 

constitucional de l'hipotétic futur estat federal europeu (potser 

ja embrionari) o al mateix tractat constitutiu de la CEE, reformat 

degudament. 

En aquesta via, el reconeixement constitucional europeu hauria 

d'incloure: 

* L'assumpció d'un model polític d'articulació comunicativa 

a escala europea (o de la CEE), basat en espais nacionals de 

comunicació; espais culturáis diferenciats, espais geopolítics 

(territorials i polftics), amb 1 lengua propia 

territorialitzada, i formats a partir de l'exercici del dret 

d'autoconst i tuc i ó. 

* El reconeixement del dret de cada espai a controlar la 

circulació de fluxos de comunicació i d'informació sobre el 

territori propi, especialment en relació amb 1'ús de la 

1lengua i/o a altres trets culturáis considerats constituents 

de la identitat col.lectiva. 

* El mandat a cada espai de garantir els drets personáis de 

tots els ciutadans residente al seu territori, peí que fa a 

l'exercici deis drets d'expressió i d'informació, i deis 

altres dréts fonamentals recollits en la doctrina 

internacional deis Drets de 1'Home. 

5.5. Tal com queda apuntat en 1'apartat anterior, aquesta proposta 

no es limita a plantejar una alternativa política i cultural per 

a la protecció de les comunitats lingüístiques i culturáis europeos 

sense estat i/o en perill de substitució i extinció, sino que va 

mes enllá. Pretén oferir un model alternatiu general a 

1'articulació política de tots els pobles europeus, amb 1 lengua 

diferenciada i históricament territorialitzada, que garanteixi la 
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constitucional itzaci ó de la diferencia amb el reconeixement d'uns 

espais geopolttics on cada comunitat nacional podrá exercir uns 

nivells de control sobre les condicions i els tipus de fluxos 

comunicatius que circuíin peí seu espai. Significa atribuir i 

reconéixer una nova forma de sobirania (relativa) a les comunitats 

nacionals, superant aixf les constriccions i les contradi ceions 

tan greus deis estats nacionals europeus actuáis. 
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VI. L'ARTICULACIO DE LA DIVERSITAT LINGÜISTICA EUROPEA 

Isidor Mari 





Tractar de la diversitat cultural sense teñir en compte albora la 

diversitat lingüistica seria parcial i incomplet, ja que 1 lengua 

i cultura son sistemes indestriablement units. 

Des d'un punt de vista universal, tal com va remarcar Goodenough, 

sense el llenguatge hauria estat impossible per a la humanitat 

d'organitzar el coneixement de la realitat i d'acumular i 

transmetre la cultura. 

De manera semblant, cada 1 lengua histórica en concret representa 

per a cada cultura una forma única, insubstituible i irrepetible 

d'organitzar la seva experiencia del món i constitueix un vehicle 

d'acumulació i transmissió de cultura absolutament inseparable de 

la resta del sistema cultural. Suposant que fos possible traduir 

integrament una cultura a una altra 1 lengua, el resultat no seria 

equivalent a 1'original, sino una cultura sense arrels históriques 

ni socials. 

Una 1 larga tradició de pensament s'ha ocupat de les complexos i 

fondes vinculacions entre 1 lengua i cultura. Recordem, per exemple, 

els noms destacats de Herder, von Humboldt, Sapir i Whorf. 

L'abast del condicionament recíproc entre 1 lengua i cultura ha 

estat motiu de controversia durant molt de temps en aquest corrent 

intel.lectual. Sembla generaiment acceptat que, si bé no hi ha una 

determinado absoluta de la 1 lengua per part del sistema cultural, 

almenys un cert grau de condicionament cultural sobre la 1 lengua 

és indiscutible: la llengua deis esquimals, per exemple, no ha 

desenvolupat tants recursos per tractar de les salines com per 

referir-se a la neu i el gel. Inversament, no es pot afirmar que 

la cultura estigui totalment determinada peí sistema lingüistic en 

qué es vehicula, pero totes les cultures están relativament 

condicionades per les ñengues respectivos: una llengua sense 

distinció entre genere masculi i femeni facilita, per exemple, la 
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supressió de les expressions maselistes, encara que no implica 

necessárlament que la cultura corresponent sigui mes favorable que 

les altres a la condició de la dona. 

En definitiva, la 1 lengua no és un subsistema mós en el conjunt de 

la cultura, sino el seu vehicle consubstancial. Respectar la 

diversitat lingüistica és la condició del respecte entre les 

identitats culturáis i de la convivencia harmónica entre els pobles 

(Fishman, 1980). 

1. Plantejament de la qüestió 

En obrir el congrés sobre Els Droblemos lingüistics i la unitat 

europea celebrat a Merano el 1980, Heinz Kloss sintetitzava aixi 

les implicacions lingüistiques de la unificado d'Europa: 

"En la unificado gradual d'Europa, que tots desitgem, ens cal 

superar dues comeses completament diferente: hem de mi llorar les 

po8sibi1itats de comprensió oral i escrita entre les comunitats 

lingüistiques d'Europa i hem d'impedir, alhora, que en aquesta 

unificado siguin conscientment o inconscientment discriminados i 

perjudicades les comunitats lingüistiques mitjanes i petites." 

(Kloss, 1982)1. 

Aquest és també 1'objectiu que anima el nostre plantejament. Cal 

teñir en compte, pero, que el primer d'aquesta dos requisits té al 

seu favor la dinámica d'uniflcació del mercat economic: la 

intercomprensió avanca perqué és a la vegada condició i 

1. "Wir müssen bei der schrittweisen Einigung Europas, die 
wir alie wunschen, zwei ganz verschiedene Aufgaben bewéltigen: wir 
müssen dir Móglichkeiten der mündlichen und schriftlichen 
Verstándigung zwischen den Sprachgemeinschaften Europas verbessern 
und wir müssen zugleich verhindern, dass bei dieser 
Vereinheitlichung die mitt!eren und kleinen Sprachgemeinschaften 
bewusst oder unbewusst hintangesetzt, diskriminiert und geschádigt 
werden." 
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conseqüéncia deis intercanvis de béns, de servéis i de 

professionals en tots els ámbits de 1'economía, inclosa 1 'activitat 

cultural. Aquesta dinámica impulsa per si sola l'extensió d'algunes 

llengües majors, en detriment de les mes petites, que solen quedar-

ne al marge. Ara bé, avancar només en el foment d'una 

intercomprensió basada en algunes llengües majors i postergar o 

oblidar les llengües menors equival a condemnar aqüestes ultimes 

a l'extinció gradual, más o menys rápida. Lógicament, si la 

dinámica del mercat afavoreix l'expansió de les grans llengües, la 

política europea -la intervenció conscient deis órgans de govern-

ha de tendir priorí tari ament a corregir aquest desequi1ibri, 

reforcant les llengües menors, i no a afavorir encara más 

l'expansió de les grans llengües en detriment de les petites. 

La construcció de la unitat económica, política i cultural europea 

no ós possible ni desitjable si és entesa com un procos cap a la 

uniformitat foreada. Com ha destacat Edgar Morin (1987), la 

convivencia dialógica en la diversitat ha estat históricament la 

rao de la forta creativitat europea, constitueix el tret mes yaluós 

i definitori de l'europeítat i representa la millor aportado que 

el nostre ve 11 i petit continent pot fer de cara a un model de 

convivencia universal. 

Pluralisme democrátic, pluralismo cultural i pluralisme lingüístic 

pertanyen a un mateix camí i a un mateix objectiu. 

En el terreny lingüístic, Europa no presenta una complexitat 

superior a la deis al tres continents, ans al contrari: davant deis 

centenars de llengües d'Asia, d'Africa, d'América o d'Oceania, a 

Europa els recomptes es limiten a algunes desenes. La diferencia 

principal és que en els altres continents el contrast entre, d'una 

banda, 1'enorme dimensió, el nivell de desenvolupament i 

1'expansivitat d'unes poques comunitats i, d'altra banda, la 

migradesa d'una constel.lacio de petits grups lingüistics, ós 
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abismal 1 de coneeqüénclea fatal a per ala mes pet1t8, mentre que 

a Europa ele desequilibra -que també exlstelxen, com délem- no son 

tan extrema. Perfeccionar aquest model harmónic de convivencia 

lingüistica i oferir-lo al món és una de les empresas que avui a 

Europa valen la pena. Americanitzar Europa (unificado lingüistica 

sacrificant la diversitat) o europeítzar el món (intercomprensló 

salvaguardant la diversitat), aquest sembla ser el dilema. 

Nosaltres optem inequivocament peí segon objectiu. 

Al tres premisses orientaran la nostra recerca d'una articulado 

satisfactoria da la diversitat lingüistica d'Europa: 

a) Prendre en considerado tota Europa, la totalitat de les 

seves comunitats Ungülstiques, sense exclusions territorials 

ni jerarquiques. El model i doni no es pot limitar ais palsos 

que actualment son membres de la CEE o del Consell d'Europa, 

encara que aquests mares siguin els que han iniciat el procos 

d'unificació. Tot el territori europeu ha de ser tingut en 

compte com a espai lingüistic. De manera semblant, cap 

comúnitat lingüistica no ha de ser exclosa de la nostra 

considerado per rao de les seves redundes dimensions o la 

seva escassa vitalitat. Cap 1 lengua europea no pot ser 

ignorada tampoc per consideracions jerarquitzants sobre el seu 

eetatus. 

b) Comptar amb el manteniment de les estructures estatals. La 

hipótesi d'una situado final d'unitat política global 

d'Europa no ene pot fer perdre de vista quin és el punt de 

partida, amb les seves dificultats: 1'organització (o la 

desorganització) lingüistica actual d'Europa és fruit de la 

voluntat deis estats. Uns estats en els quals no sempre ni ha 

sistemes democrátics de govern. Uns estats en els quals, fins 

i tot quan son formalment democrátics, les majories s'imposen 

abu8ivament a les mi ñories i la llei del maxim benefici en el 
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mercat no troba gaires limitacions. Aquests estats son, ens 

agradi o no, els protagonistes de la unificació europea, 

guiada per una escala de valors en la qual la preservado de 

totes les llengües no es troba certament en primer lloc. I no 

podem somniar que aquests estats desapareixeran per art de 

magia per deixar el pas lliure a una Europa deis pobles. 

Apuntem ja des d'ara que dues de les principáis dificultats de 

moltes comunitats lingüistiques procedeixen precisament de 

1'actitud deis estats: la fragmentació d'una mateixa comunitat per 

fronteros politiquee o administrativos i la manca de reconeixement 

obert i de promoció de moltes llengües, minoritzades per la mateixa 

inhibició o persecució activa deis estats. Canviar la política 

lingüistica deis estats és la condició de 1'articulació 

satisfactoria del conjunt de les comunitats lingüistiques europeos. 

c) Centrar la nosta proporsta en les comunitats lingüistiques, 

com a unitats fonamentals. La 1 lengua és una realitt 

eminentment social, col.lectiva i no individual. No podem 

parlar de les llengües en abstráete, com si fossin entitats 

independents deis col.lectius que les usen, ni limitar-nos a 

la dimensió purament individual deis coneixements i els 

comportaments lingüistics. El nostre plantejament ha de partir 

de cada comunitat que comparteix una 1 lengua, com a unitat 

básica i punt de referencia de tota altra consideració sobre 

les persones, els sistemes lingüistics, les fronteros 

politiquee o administrativos, etc. 

d) Concedir una importancia clau al paper de les 

organitzacions complexos, també en el terreny de l'ús 

lingüistic. Igual com en molts altres ordres de la vida en la 

societat urbana moderna, la influencia lingüística deis 

sistemes organitzatius de tot tipus (administratius, 

empresarials, sindicáis o professionals, educatius, esportius 
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i lúdics, eclesiástica, culturáis o informatius, etc.) és 

absolutament decisiva (Maintz). Com a intermediaris que son 

entre cada persona i el conjunt de la societat, aquests 

sistemes organitzatius determinen profundament els processos 

d'interacció (comunicado verbal), social ització (aprenentatge 

de ñengues i de normes de comportament lingüístic) i canvi 

social (transformació de l'ordre lingüístic general de la 

societat). Pensar només en termes d'individus i de comunitats 

lingüístiques sense teñir en compte la intermediado de les 

organitzacions complexes seria ignorar una dimensió essencial. 

e) Es en el marc de les consideracions precedents que té 

sentít parlar del lliure desenvolupament lingüístic de 

cadascun deis ciutadans europeus, individualment considerat. 

Perqué la llibertat d'opció lingüística de cada ciutadá siguí 

realment possible, cal superar els condicionaments que ara 

limiten el venta11 de les eleccions: ¿com podem pretendre que 

és lliure la decisió de prescindir d'una 1 lengua A en favor 

d'una altra B, si en la 1 lengua A no hi ha unes oportunitas 

(educativos, culturáis, professionals, etc.) raonablement 

equivalents a les que es presenten en la 1 lengua B? La lliure 

opció lingüistica individual, si es fa abstraed6 de les seves 

condicions socials, esdevé el subterfugi de 1'expansiónisme 

de les ñengues dominants respecte a les dominades. 

Un últim comentari ens sembla convenient2, per tancar aquest 

2 Hi ha altres aspectes de 1'evolució de les llengües en 
1'actual itat que segurament mereixerien atenció en una política 
lingüistica europea, pero que son generáis en totes les comunitats 
lingüístiques i no teñen gaire relació amb 1'ordenado del 
pluri1ingüisme europeu. Per aixó ens limitaren) a deixar-ne 
constancia esquemática: (a) rápid retrocés de les varietats 
geográfiques (no de les socials, esp. generacionals) respecte ais 
estandards; (b) proliferació de multitud de nous registres 
lingüístics, vincúlate a infinitat de subespecialitzacions 
tem&tiques i a la sofisticado de les tecnologies de la 
comunicado; (c) substitució creixent de les formes immediates, 
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preámbul, i és subratllar 1'escasea atenció que es concedeix a 

l'aspecte lingüistic de la diversitat europea, fins i tot quan es 

reflexiona sobre la diversitat cultural, en la qual óbviament les 

llengües teñen un paper preeminent. A diferencia del que va passar 

al final de la Primera Guerra Mundial, en qué els Tractats 

Internacionals evidenciaven una gran preocupació per les minories 

lingüístiques, després de la Segona Guerra sembla haver-se 

establert un consens per minimitzar o ignorar 1'existencia de 

conflictes lingüístics. Paradoxalment, son els anys en qué la 

comunicado de masses ha trencat totes les fronteros i en qué s'han 

desenvolupat la sociolingüistica i la seva versió aplicada, la 

planificado lingüística. Només la presa de consciéncia critica 

subsegüent al maig del 68 sembla posar en qüestió l'ordre 

lingüistic europeu, pero sense gaires repercussions reals, al 

capdaval1. 

Actualment, el procés d'unificació europea i les transformacions 

internes de l'URSS i el bloc deis paisos de l'Est podrien facilitar 

el replantejament de l'ordre lingüistic. No concedir a la 

diversitat lingüística la seva importancia, evitar de trac£ar-ne 

obertament i de formular una política lingüística explícita^per a 

Europa seria un error gravíssim que les llengües europeos mes 

petites pagarien molt car: l'abséncia de política explícita és una 

indedinició que sempre afavoreix els mes forts. 

2. Factors que determinen 1'estatus de les llengües 

directos i participatives de comúni caeió oral per al tres de 
recepció passiva a distancia; (d) pérdua de presencia social de la 
comunicado escrita enfront de la común i cae i ó áudio-visual de 
masses; (e) disminució, en una gran part de la població, del domin 
formal actiu del llenguatge (errors gráfics i gramaticals, 
limitacions expressives); (f) desapari ció massiva del léxic 
vinculat al contacte directe amb la naturalesa, amb la tradició 
religiosa i moral cristiana o amb oficis artesanals, que cedeix el 
terreny al creixement de terminologías estereotipadas de carácter 
neológic; etc. 
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Si el nostre objectiu és assegurar a totes les comunitats 

1ingtMstiques europees un estatus normal, caldrá que especifiquen) 

primer quins son els elemente que caracteritzen 1'estatus d'una 

1 lengua i quins son els requisits minims per poder-lo considerar 

normal. 

Reprenent i adaptant criteris de Kioss (1966 i 1966), Steward 

(1968) i Cobarrubias (1983), considerarem que 1'estatus d'una 

1 lengua depén d'un conjunt complex de factors: 

a) L*origen de la 1 lengua, que pot ser intern (endogldssic) 

o extern (exoglóssic). En general, com mes extern és 1'origen 

d'una 1 lengua respecte a la comunitat, mes baix és el seu 

estatus. 

Aixó ens permet establir una primera distinció entre les llengües 

no europees (deis immigrats o refugiats) i les llengües 

históricament europees preses en el seu conjunt. Son aqüestes 

ultimes les que serán objecte de la nostra atenció, encara que en 

l'ordre lingüístic europeu convingui conferir algún reconeixement 

a les llengües extraeuropees. 

D'altra banda, el criteri és aplicable a cada comunitat lingüistica 

en el seu territori historie, respecte a les altres llengües que 

s'hi hagin fet presents posteriorment. Aquesta és la base de la 

distinció entre les llengües anomenades própies. territoriais o 

nacionals. d'una banda, i les llengües considerados externes o 

estrangeres, de 1'altra. Una de les condicions essencials perqué 

la 1 lengua d'una comunitat tingui un estatus normal és que disposi 

d'un espai propi d'hegemonía. 

b) El nivel 1 de desenvolupament de la 1 lengua, que pot variar, 

en una gradació creixent, des de les llengües sense codificar 

(ni graficament ni gramaticalment ni en el seu léxic), passant 
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per les parcialment estándarditzades (estándard recent poc 

desenvolupat funcionalment, estándard antic poc actual itzat, 

estándard amb escassa di fusió social, etc.), fins a les que 

dispo8en d'un estándard socialment consolidat i apte per a 

totes les funcione. 

Obviament, com mes desenvolupada estigui una 1 lengua, mes ait será 

el seu estatus. 

c) L'estatut juridic de la 1 lengua, que pot ser, en gradació 

descendent, d'oficialitat exclusiva en tot un estat (o en 

diversos), d'oficialitat estatal (regional, federal, etc.), 

d'oficialitat compartida en una part del territori d'un estat, 

de la 1 lengua no oficial promoguda, simplement tolerada, 

restringida o proscrita. 

d) El nivel 1 d'ús social de la 1 lengua, especialment en les 

funcions publiques institucional itzades: ús politic, oficial 

i administratiu; ensenyament, mitjans de comúni caeió i 

cultura; treball, economía i comere; religiós etc. L'estatus 

depén no tan sois de la presencia quantitativa de la Mengua 

en aquests contextos, sino també del seu arrelament o 

historicitat i de la qualitat de la 1 lengua usada. Les 

llengües privados de funcions publiques institucionalitzades 

son les que es poden anomenar amb propietat llengües 

(totalment o parcialment) mi ñoritzades. 

e) El potencial demográfic de la comunitat lingüistica, que 

no depén tan sois de la quantitat absoluta de persones que 

coneixenla 1 lengua (1'entenen, la llegeixen, la parlen, 

l'escriuen), sino també d'al tres condicione importants: 

lleialtat o consciéncia lingüistica deis parlants (p. ex., si 

teñen la 1 lengua com a propia o no), proporció de 

monolingües/bilingUes en la comunitat (moltes comunitats 
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subordinadas están globalment bilingüitzades), grau de 

concentració o dispersió de la població, estatus económico-

social, mobilitat (natalitat/mortalitat, • migracions, 

matrimonis mixtos,...), o, en el nostre cas, quina proporció 

del total de parlants és externa a Europa. Les dimensions 

demográfiques relativas son les que permeten parlar de 

ñengues minoritarios o maioritáries (en el seu propi 

territori historie o en un determinat espai). 

En el rigor, donada la importancia deis aspectos psico-

social s, es podria desdoblar aquest punt i considerar 

independentment el nivel 1 deis coneixements lingüístics i el 

de consciéncia lingüistica. 

f) El grau de difusió internacional, que en certa manera es 

podria considerar un subapartat deis dos punts anteriors: 

quantitat de persones que coneixen la 1 lengua com a segon 

idioma fora del seu territori historie) i utilització que se'n 

fa com a vehicle d'intercomprensió (en segons quines 

funcions). 

Tot i la complexitat de la serie de factors exposats, és evident 

que la 1 lengua d'una comunitat no es pot considerar que tingui un 

estatus normal en un context determinat si no disposa (a) de la 

condició de 1 lengua propia o endoglóssica respecte a la comunitat, 

amb un espai on sigui hegemónica, (b) d'un grau satisfactori 

d'estandardització i elaborado funcional, (c) d'un estatus juridic 

elevat, o sigui, de 1'oficialitat plena, (d) d'un ús generalitzat 

en totes les funcions publiques institucional itzades, (e) d'una 

base demográfica sólida, Amplia i lleial. 

La normalitat sociolingüistica suposa, dones, no tan sois que totes 

les funcions socials de la 1 lengua siguin exercides sense 

limitacions, sino molt especialment tambó que la comunitat disposi 
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d'una capacitat institucional itzada d'autoregulacio, de les que L. 

V. Aracil (1965) anomena funcione 1inguistiques de la societat: 

consciéncia lingüistica i control lingüfstic3. es a dir, que pugui 

exercir un control social satisfactori en alió que es refereix a 

les normes socials relativos a la 1 lengua: la seva 

estandardització, el seu estatus juridic, la regulació normativa 

del seu aprenentatge i el seu ús, el manteniment de la lleialtat 

lingüistica deis parlants, etc. 

El model dinámic formulat per Aracil és il.lustratiu: en una 

situació de conflíete linoüistic entre dues llengües en una matei xa 

comunitat, el procés que segueixi una de les llengües será de 

substitució per l'altra si un retrocés o déficit en les seves 

3. "Je propose d'envisager les processos socio-1inguistiques, 
non pas d'une facón moniste ou lineai re, mais d'une facón 
reciproque ou dialectique. (...) II faut done esquisser un modele 
cybernétique él ementai re oü les rapports actifs entre le systéme 
linguistique et son milieu (=environment. setting) socio-culture! 
soient doubles. D'un cote, on aura les fameuses 'fonctions sociales 
de la langue' (=outDut du systéme linguistique); et, de l'autre 
cote, les apparemment obscuros fonctions 1inguistiques de la 
société ou structures et processus sociaux afférents á la langue 
(=input du systéme linguistique). De plus, il conviendra de 
distinguer deux fonctions 1inguistiques fundamentales: la 
consciente linguistique (=language consciousness) et le controle 
linguistique (=language control). 

A la lumiére de ce diagramme, on se rend compte immédiatement que 
le feedback peut fonctioner dans les deux sens. II y aura 
autocorrection (=negative feedback) lorsqu'un déficit dans un ordre 
de fonctions déclenchera un effort compensateur dans l'autre ordre 
fonctionnel. Et au contraire: il y aura amplification (=positive 
feedback lorsque le déficit initial entrainera un déficit des 
fonctions reciproques, lequel á son tour aggravera le déficit 
initial, et ainsi de suite. Dans la premiére hipothése, el stress 
(que j'appelle conflit) sera surmonté et finalement eliminé par des 
changements adaptatifs dans le systéme linguistique en question. 
La normalisation est l'exemple le plus typique de cette réaction 
i deaTement 'nórmale' (...). Dans le second cas, par contre, le 
processus sera d'autant plus complexo, long et peni ble qu'il ne 
parviendra á eliminar le conflit qu'en éliminant le systéme 
linguistique en question, de maniere qu'il y aura un changement de 
langue -c'est-á-dire: la substitution." 
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funcions socials no pot ser corregit i compensat amo una reacció 

de signe contrari per part de les funcions lingüistiquee de la 

societat; per contra, si es produeix aqueeta reacció i la 1lengua 

recupera gradúalment totes les funcions socials, el procés ós de 

nprmalitaacjS. 

El nostre objectiu, dones, no pot ser simplement mantenir 1'estatus 

actual de totes les Hengües d'Europa en situació minoritzada, sino 

que trobin el suport necessari per seguir un procos de 

normalització que les porti a un estatus plenament satisfactori. 

3. Les comunitats 1ingüistiques europeas: visió summária 

En un primer cop d'ull (v. mapa Montaner, 1987), Europa es presenta 

com un continent prácticament ocupat per les Hengües de la familia 

indoeuropea (mes de 600 milions del total d'europeus), amb les 

úniques excepcions significatives de les Hengües altaiques tocant 

a l'Asia (una vintena de milions de parlante, en total) i les 

uráliques o fino-úgriques (una altra vintena de milions de 

parlante), mes irregularment distribuidos al nord, l'est i el 

centre del territori europeu. El maltes, llengua semítica, i el 

base, de difícil agrupació, amb uns csntenars de milere de parlante 

cadascuna, completen la reduida serie de Hengües no indoeuropeos. 

A 1*interior de la familia indoeuropea, tres grups sobresurten de 

manera evident, amb un nombre de parlante que supera o ronda els 

200 milions cadascun: el de les Hengües eslaves, el de les 

romániques i el de les germániques. El pes de les al tres Hengües 

(baltiques, céltiques, albanés i grec) a penes arriba, en conjunt, 

a una vintena de milions. 

Entre les Hengües eslaves, predomina clarament el rus, 1'única 

llengua que a Europa supera el centenar de milions de parlante. 

L'ucraínés i el polonés, amb una quarantena de milions de parlants 

cadascun, queden en segon terme, forca distanciats. 
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Entre les romaniques, si ens cenyim a la població europea, el 

francés i Vitalia apareixen en primer lloc, amb una seixantena de 

milions de parlants cadascun. L'espanyol i el romanes vindrien a 

continuació. 

Per que fa a les germaniques, atenint-nos també a Europa, la mes 

estesa és l'alemany, amb uns noranta milions de parlants. L'anglés 

(uns seixanta milions) i el neerlandés serien les següents. 

No ni ha, per tant, cap 1 lengua europea que sigui majoritária en 

el continent. La posició de les grans ñengues europees queda, 

pero, significativament alterada si es preñen en consideració la 

seva població extraeuropea i el seu ús com a interlinaua a escala 

internacional. L'anglés i 1'espanyol, especialment, pero també el 

portugués, el francés i el rus, resulten així potenciats, en 

comparado amb l'alemany, l'italiá o el neerlandés, que son 

llengües eminentment europees. 

Aixi dones, si reprenem els factors d'estatus apúntate 

anteriorment, les comunitats 1ingüistiques europees es podrien 

subdividir de la manera següent: 

A. Llengües oficiáis en un estat o mes i que teñen amplia di fusió 

fora d'Europa: 

l'anglés, que és la 1 lengua mes generalitzada en la 

comúni caei ó internacional a escala europea (i mundial); 

el rus, usat com a ven i cíe internacional en una bona part 

d'Europa i Asia; 

el francés, que no tan sois és llengua internacional a Europa, 

sino mundialment, després de l'anglés; 

1'espanyol, que té escassa difusió internacional a Europa, 

pero que és en canvi extraordinaria a América; 

i el portugués, de mínima projecció internacional a Europa, 

pero notable a América i significativa a l'Africa. 
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B. Llengües oficiáis en un estat o mes i que teñen una difusió 

internacional significativa: 1'alemany (sobretot), Vitalia i, 

potser, el neerlandés. 

C. Llengües oficiáis i hegemóniques en un estat o más, pero amb 

escasea difusió fora d'aquesta área: grec, danés, polonés, romanes, 

ñongares, suec, islandés, albanés, noruec, búlgar, finés, ture, 

serbi, txec. 

D. Llengües d'oficialitat no hegemónica o territorialment 

restringida a part d'un estat (V ásteri se indica llengües 

d'independencia no clarament establerta: croat/serbi, 

macedóni/búlgar, estoniá/finés, moldau/romanes, gallee/portugués): 

gaélic/irlandés, maltes, eslovac, «croat, «macedóni, eslové, 

«estonia, «moldau, «gallee, cátale base, ucrai'nés, bielorús, lituá, 

letó feroes, kazakh. 

O'entre el les, sois 1'ucrai'nés, el bielorús, el cátala, el croat 

i el kazakh sobrepassen el8 S milions de parlante. Malgrat la seva 

oficialitat, bona part d'aqüestes llengües no son plenament usadas 

en totes les funcions publiques institucionalitzades i, 

consegüentment, veuen tambó limitada la seva elaboració funcional 

(registres especial itzats, terminologia). Algunas d'aqüestes 

comunitats lingüistiques están globalment mi ñoritzades (en graus 

diferents) i bilingüitzades: gaélic irlandés, maltes, gallee, 

cátale, base, feroes. 

E. Llengües no oficiáis: frisó, cors, occitá, reto-románic (friula, 

ladi, romanx), sard, gal.les, gaélic escocés, bretó, baixkir, 

calmuc, tatar, txuvaix, caixubi, komi, mordva, txeremis, votiac, 

etc. 
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A part del seu estatut jurídic, solen presentar problemes 

d'elaboració funcional o d'estandardització, accentuada 

minorització en les funcions publiques institucionalitzades, i una 

demografía redui'da i fortament o totalment bilingüitzada, amb 

nivells baixos de consciéncia lingüistica. 

El caixubi, el gaélic escocés, el brete-, el sard, el reto-románic, 

l'occitá, el cors i el frisó, per exemple, constitueixen comunitats 

integrament bilingüitzades, i el camuc i el gal.les practicament 

també. 

D'aquest breu repás, que no inclou absolutament totes les 

comunitats ni els segments minoritzats de comunitats mes grans i 

sense problemes, es desprén clarament que les comunitats 

1 ingü{etiques mes amenacades es troben en els dos últims grups (D 

i E). Hauria de ser motiu especial de preocupació la normalització 

de les comunitats integrament minoritzades i bilingüitzades, si no 

es vol arriscar la supervivencia d'un grup lingüístic sencer, com 

el de les "Mengües céltiques, o d'una 1 lengua singular com el base. 

4. La posició deis estats: caracterització succinta 

Tot i que la major part deis estats d'Europa son de fet 

plurilingües (Andorra, Liechtenstein, Monaco, Portugal i San Marino 

son segurament els únics estats monolingües), son pocs els que 

estableixen la igualtat jurídica entre diverses ñengues oficiáis. 

Segons la terminología de Falch (1973), son estats plurilingües 

iguals de base territorial Bélgica, Iugoslávia, Sui'ssa i 

Txecoslováquia. En aquests pai'sos, diverses üengües disposen per 

igual del maxim estatus jurídic en els órgans generáis de l'estat 

i d'un territori on son úniques ñengues oficiáis. Aixó no exclou, 

pero, que pugui haver-hi altres llengües que no disposen exactament 

del mateix estatus (el romanx a Sui'ssa o l'albanés a Iugoslávia). 
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Son estat8 plurilingües iguals de base personal Finlandia, 

Luxemburg, Irlanda i Malta. En aquests estats, els parlants de 

diver8es ñengues disposen deis mateixos drets en la totalitat del 

territori, la qual cosa no impedeix que es donin desigualtats de 

fet, com les que ara hi ha entre l'anglés i el gaélic a Irlanda. 

Altres estats son plurilingües desigual8: son oficialment 

plurilingües -reconeixen 1'existencia de di verses llengües-, pero 

sois una és declarada oficial en el conjunt de l'estat, mentre que 

les altres disposen tan sois d'oficialitat compartida en una part 

del territori, o son merament llengües parcialment promogudes, o 

son toleradas amb restriccions: Albania, Austria, Dinamarca, 

Suécia, Noruega, Espanya, Franca, Gran Bretanya, Hongria, Italia, 

el8 Paísos Baixos, Polonia, la RDA, la RFA, Romania 1 l'URSS. 

Altres estats, finalment, son ofIcialment monolingües encara que 

de fet incloguin minories lingüistiques mes o menys importants 

(pr&cticament no reconegudes a cap afecte), com Bulgaria o Grecia 

(si exceptuem els tures de Tracia, merament reconeguts). 

Per les proporcions que hi teñen les comunitats lingüistiques 

subordinados, tres estats sobresurten entre els de la CEE: Espanya, 

Franca i Italia (BARERES, 1988). En el conjunt deis estats europeus 

l'URSS és el que proporcionalment mes comunitats lingüistiques 

subordinadas inclou. 

En resum, no es pot dir que la posició deis estats europeus 

respecte a les comunitats lingüistiques que inclouen sigui 

satisfactoria. Son comptats aquel 1s estats que no mantenen alguna 

comunitat en situació desigual (amb mes o menys duresa). Aquesta 

manca de reconeixement i respecte del pluralisme lingüistic no 

sorprén gaire de part deis estats que tampoc no reconeixen ni 

respecten el pluralisme cultural o ideológic consubstancial amb 

les llibertats democr&tiques. En canvi, és mes difícil d'entendré 
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que els estats que es proclamen bressol o exemple de la democracia 

manifestín tan escassa sensibilitat per la convivencia lingüistica 

igualitaria i, en comptes de dispensar a les minories lingüistiques 

un tráete compensatori, les marginin activament o per inhibició, 

pretenent fins i tot que 1'existencia d'aquestes minories -sovint 

minúscules i desvalgudes- representa un perilK!) per a la unitat 

de la patria. 

D'altra banda, les fronteros estatals -que molt sovint no 

coincideixen amb les lingüistiques- representen un fraccionament 

pertorbador per a la vida cultural de les comunitats. Aqüestes 

barreres son ja una dificultat ingrata per ais petits segments de 

grans comunitats lingüistiques d'un estat vei, ja que interfereixen 

el desenvolupament d'unes relacions culturáis normáis4. Pero la 

dificultat esdevé un atemptat gravissim quan aquesta fragmentació 

afecta una comunitat globalment minoritzada (sense un rerapais 

normal). Només falta que, a mes, els estats fomentin la secessió 

idiomática amb estándards diferents i subdivideixin encara mes amb 

arbitrarios demarcacions administrativos internes la unitat de la 

comunitat lingüistica, a la qual, aleshores, se 1 i fa prácticament 

impossible d'arribar a la normalitat. Els catalans, en el passat 

i en el present, coneixem la gravetat d'aquestes mutilactons (i 

lamentablement no en som l'únic cas a Europa). 

La modificado d'aquestes actituds mesquines per part deis estats 

no será gens fácil, pero sembla imprescindible per arribar a un 

pluri1ingüisme igualitari a Europa. ¿Quins podrien ser els camins 

de la seva modificació? Apuntem-ne alguns, tot i que no son 

fácilment practicables: 

4. Un model exemplar de superació d'aquesta divisió fronterera 
és el TAALUNIEVERDRAG o Tractat d'Unió de la Llengua Neerlandesa 
(v. Willemyns). 
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a) A nivel! intern de cada estat, les possibilitats depondrán 

del pes relatiu a les comúnitats lingüistiques en la formació 

de la voluntat estatal, pero evidentment la seva influencia 

pot créixer en una acció conjunta i oberta a la col.laboració 

amb altres col.lectius de base no lingüística que busquin 

1'aprofundiment del respecte democrátic del pluralismo i la 

protecció de les minories i els valors culturáis i ecológics. 

La realitat demostra, pero, que cal un altre nivel 1 de 

transformació, 1'internacional. 

b) En una perspectiva internacional, diverses dinámiques poden 

afavorir la situació de les comúnitats 1ingüistiques 

amenacades. En primer lloc, igual que apuntávem en l'apartat 

anterior, la unitat d'acció de les mateixes comúnitats. Es 

tracta d'una possibil itat que cal no minimitzar ja que, per 

molt paradoxal que sembli, la majoria de les comúnitats 

1 ingüistiques son en algún sentit minoritarios. Les comunitats 

deis grups D i E de l'apartat 3 (v. mes amunt) per si soles 

ja teñen un pes conjunt considerable, pero cal teñir en compte 

que mol tes de les comunitats del grup C (i algunos deis 

anteriors!) comencen a sentir en les própies carns els 

problemos de ser minoritarios a escala internacional. 

Probablement no passara gaire temps abans que les petites 

llengües d'estat plantegin mesures d'autodefensa semblante a 

les que ara son negades (potser pels mateixos petits estats!) 

a les minories sense estat propi. 

En segon lloc, pero, i sobretot, cal que siguin els mateixos 

organismes internacionals els que aprofundeixin en la salvaguarda 

deis drets lingüistics individuáis i comunitaris, en la mesura que 

siguin auténticament independents deis poders executius estatals: 

és evident que son precisament els organismes legislatius o 

judicials, mes que les organitzacions d'estats, els que encapcalen 

la defensa del pluralisme lingüistic igual i tari. Per aixó valdrá 

146 



la pena que dediquem l'apartat següent al paper deis organismos 

internacionals -especialment deis europeus- en relacio amb els 

drets de les minories lingüistiques. 

5. Els organismos internacionals i el plurilingüisme 

Cal constatar d'entrada, que el dret lingüistic és una branca 

recent i poc desenvolupada del dret de minories (Obieta, 1976), que 

sois arriba a adquirir un cert reí leu internacional durant 1'etapa 

de la Societat de Nacions, immediatament posterior a la I Guerra 

Mundial, per exemple en els Tractats de Minories5. 

Al final de la II Guerra Mundial, en canvi, 1'establiment deis 

drets humans es faria donant una clara predominancia ais drets 

individuáis. Oes de la mateixa Declaració Universal deis. Drets 

Humans (1948), la llengua és esmentada normalment (art. 2) com un 

element diferencial en la identitat deis individué que no pot 

justificar cap diferencia discriminatoria en l'aplicació deis 

5. Una bona mostra és el Tractat del 1919 entre les potencies 
aliades i Polonia, que establia la igualtat de drets lingü-fstics 
de les minories respecte a la majoria (art. 8); garantia l'ús de 
les llengües minoritáries en les relacions privados o comerciáis, 
la religió, la premsa, les publicacions, les relacions publiques 
i els tribunals (art. 7); reconeixia la facultat de les minories 
de teñir institucions religioses, socials o educatives en les quals 
usessin lliurement la seva llengua (art. 8), i especialment, fixava 
el dret de les minories a teñir ensenyament públic en la seva 
llengua i a participar equitativament en els pressupostos públics 
dedicats a activitats educatives i socials. 

També és remarcable 1'Opinió Consultiva del Tribunal Internacional 
de Justicia sobre les escoles minoritáries d'Albania (193S), que 
estableix el dret de la minoria lingüistica a preservar la seva 
identitat (amb iguals drets que la majoria i amb mitjans i 
institucions suficients) i que distingeix entre la igualtat de dret 
(no discriminació) i la igualtat de fet (que pot requerir un tráete 
compensatori a la minoria). 
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altres drets, pero sense constituir en si mateixa un dret ni donar 

11oc a drets especifics. 

Aquest és també el sentit de 1'article 14 del Conveni Europeu per 

a la Protecció deis Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals 

(1950)6. 

En canvi, si que son expressament reconeguts els drets col.lectius 

de les mi ñories lingüistiques en la Convencía relativa a la lluita 

contra les discriminacions en Tesfera de TEnsenvament. adoptada 

per la UNESCO en el 19607. 

I sobretot, uns anys després, el Pacte Internacional de Drets 

Civils i Politics (ONU, 1966) establia els drets lingüistics 

col.lectius de les minories, concretament al seu article 27: 

"En els estats on hi hagi minories étniques, religiosos o 

lingüistiques, no es negará a les persones que pertanyin a aqüestes 

minories el dret que els correspon, en comú amb els altres membres 

*. "El gaudi deis drets i llibertats reconeguts en el present 
Conveni ha de ser assegurat sense distinció alguna, especialment 
per raons de sexe, raca, color, 1 lengua, religió, opinions 
politiquee o altres, origen nacional o social, pertinenca a una 
minoría nacional, fortuna, naixement o qualsevol altra situació". 

Val a dir, pero, que el Conveni estableix drets lingüistics 
concrete per ais detinguts preventivament (art. 5.2) i per ais 
acusats (art. 6.3). 

T. L'article 5, en concret, reconeix a les minories nacionals 
el dret d'usar i ensenyar la propia 1lengua en 1'ensenyament, 
sempre que aixó no dificulti el coneixement de la 1 lengua 
majoritaria ni representi un nivel 1 de formació inferior al general 
de les escoles publiques. 
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del seu grup, a teñir la seva propia vida cultural, a professar i 

practicar la seva propia religió i a usar el seu propi idioma"8. 

Com acabem de veure i com han subratllat alguns autors (Phillipson/ 

Skutnabb-Kangas), el dret lingüistic internacional tan sois ha 

arribat a proscriure expHcitament la discriminació per rao de la 

1 lengua, pero no ha explicitat positivament els drets relatius al 

manteniment i la promoció o el cultiu de la 1 lengua de les persones 

i les comunitats. No és difícil d'imaginar que una de les raons 

principáis d'aquesta mancanca és la mediatització deis estats en 

les institucions internacionals que estableixen aquests drets. La 

independencia auténtica deis poders legislatius (i judicials) 

internacionals respecte ais executius es fa imprescindible per al 

progrés en aquest ámbit del dret. 

Aquesta mena de dificúltate és present també en les actuacions deis 

organismos europeus relativas al plurilingüisme, que a continuació 

comentarem molt breument. 

El Consell d'Europa 

El Consell d'Europa s'ha ocupat en diverses ocasions deis drets 

lingüistics (v. Kohn, Kuijpers, Strubell). Ja en el 1957 la 

Resoluci ó 136 de 1'Assemblea Consultiva observava que 1'article 14 

del Conveni Europeu de Protecció deis Drets Humans i les Llibertats 

*. Altres articles d'aquest Pacte Internacional es refereixen 
a la 1 lengua per indicar que no pot ser motiu de discriminació en 
l'aplicació deis altres drets (art. 2.1, 24 i 26). L'article 14 
estableix els drets lingü-fstics de les persones en els processos 
judicials. 

Es destacable que el Pacte Internacional de Drets Económics, 
Socials i Culturáis de les Nacions Unides, també de 1966, nomos 
parla de la no discriminació per rao de 1 lengua (art. 2), pero no 
estableix drets lingüístics espec-ffics. 

Peí que fa al régim lingüistic en el funcionament deis organismos 
de les Nacions Unides, vegeu Cestac. 
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Fonamentals no representava una protecció positiva per a les 

comunitats 1 ingüestiques, sino sois per a la no-discriminació deis 

individus. Conscient d'aquest fet, 1'Assemblea Parlamentaria 

demanava, en el 1961, en la seva Recomanació 285, "que una mesura 

de protecció complementaria al conveni europeu fos elaborada amb 

vistes a garantir els drets de les minories a la seva propia vida 

cultural, a usar la seva propia 1 lengua, a obrir les seves própies 

escoles, etc.." (Kohn). 

Uns anys després (1966), la Resolució 97 de la Conferencia de 

Poders Locáis i Regionals insistia que allá on ni ha comunitats amb 

personalitat lingüística i cultural propia, cal garantir "la 

capacitat de decisió deis poders d'aquests territoris peí que fa 

a 1'ensenyament, 1'educació permanent i els mitjans de comunicació 

de masses" (Strubell). 

També la declaració de Galway (1975), adoptada per la primera 

convenció de les autoritats regionals de 1'Europa periférica, 

organitzada peí Consell d'Europa, demanava a les institucions 

europeas de prendre les mesures necessaries per protegír i 

restaurar les llengües i cultures de les comunitats perifériques 

(Kohn). 

Aquest procés condueix a la Recomanació, aprovada en el 1981 per 

1'Assemblea Parlamentaria, arran de 1'informe elaborat peí diputat 

cátala Alexandre Cirici. Aquesta Recomanació insta el Comité de 

Ministres perqué els estats membres del Consell d'Europa prenguin 

mesures per a l'ús oficial de cada 1 lengua en el seu territori, per 

a l'adopció de la 1 lengua materna en 1'educació deis infants, per 

al foment de l'ús local, educatiu i comunicatiu de les llengües 

minoritarios normal itzades i per al respecte de la toponimia 

auténtica (Strubell). 
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D'aqui arranca 1'elaborado de la Carta Europea de les Llengües 

Regionals o Minoritáries, aprovada inicialment per la Conferencia 

Permanent deis Poders Locáis i Regionals d'Europa (1988, Resolució 

192) i per 1'Assemblea Parlamentaria (4 d'octubre del mateix any), 

pero obstaculitzada en la reunió de deiegats deis ministres pels 

representante de Noruega, Grecia, Franca, Turquia, el Regne Unit 

i Austria i, per tant, pendent de 1'aprovació definitiva peí Comité 

de Ministres i de la ratificació posterior deis estats membres. 

La Carta especifica els minims que han de respectar els estats en 

la presencia de les llengües en 1'educació, els servéis públics, 

1'administrado, la justicia, els mitjans de comunicació, els 

equipaments i activitats culturáis, i la vida económica i social; 

a mes, preveu acords transfronterers en els casos de comunitats 

fragmentades entre estats diferents. Constitueix, per consegüent, 

una de les mes elaborados concrecione deis drets de les comunitats 

1 ingüistiques minoritáries. 

Des d'una altra perspectiva, cal esmentar també 1'atenció que el 

Projecte de Llengües Modernos del Consell d'Europa ha dedicat a 

1'aprenentatge de les llengües regionals i minoritarias. De fet, 

només la incorporació de totes les llengües al conjunt deis 

programes culturáis del Consell d'Europa podria constituir una 

compensació satisfactoria de la reducció a dues úniques llengües 

de treball (francés i anglés), en el régim de funcionament intern. 

La Comunitat Europea 

Peí que fa a les institucions de la Comunitat Europea, cal destacar 

en primer lloc la Resolució adoptada en el 1981 peí Parlament 

Europeu arran de 1'informe presentat el mateix any peí diputat 

i tal iá Gaetano Arfé (un encárrec efectuat Vany 1979 per la 

Comissió de Joventut, Cultura, Ensenyament, Informació i Esport). 

Malgrat el seu tito! (Resolució sobre una carta comunitaria de les 

llengües i cultures regionals i sobre una carta deis drets de les 
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mi ñoríes étniaues). el text es Umita a demanar que els governs i 

els poders regionals i locáis prenguin mesures (molt genéricament 

descrites) per a l'ús de les llengües en 1'ensenyament, els mitjans 

de comunicado, la vida pública o els afers socials; també incita 

la Comi88ió a facilitar dades, a iniciar projectes pilot i a 

revisar la legislado comunitaria per evitar que sigui 

discriminatoria; finalment, recomana que el fons regional contempli 

de manera especial el financament de projectes en els territoris 

corresponents a les llengües esmentades. 

Una de les conseqüéncies de 1 'informe/resolució Arfé va ser la 

creació de 1'Oficina Europea per a les Llengües Menys Difoses, que 

des de 1983 ha coordinat i promogut nombroses activitats i que 

publica en diverses llengües un "Contact Bulletin". 

De totes formes, el Parlament Europeu s'ha queixat en diverses 

ocasions de l'escassa atenció que la Comissió de la Comunitat 

Europea ha prestat a la resolució Arfé. Una resolució de 19B7 

"lamenta que la Comissió, fins a la data, no hagi elaborat 

propostes per a 1'execució de les esmentades resolucions i en qué 

s'examini en la seva totalitat la problemática de les mi ñories 

lingüistiques i culturáis de la Comunitat" (Strubell). 

Fruit d'aquesta preocupació va ser la Resolució adoptada peí 

Parlament Europeu el mateix any 1987, arran de 1'informe del 

diputat Willy Kuijpers (doc. A 2-150/87), la presa de posició mes 

completa i detallada fins ara d'aquest organismo europeu. 

Les recomanacions d'aquesta Resolució fan referencia a 

1'ensenyament de i en les llengües minoritzades, al seu ús oficial 

en el propi territori, ais mitjans de comunicado, a la 

infrastructura cultural, a la vida sócio-económica i a la 

cooperado transfronterera; aixi mateix, encarrega a la Comissió 

de les Comunitats Europees que tingui en compte les llengües i 
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cultures minoritzades en dissenyar els programes i actuacions 

referents a la cultura i 1'educado, i que els reservi un espai en 

la futura televisíó europea comuna (Strubell). 

Poc ha estat, pero, el cas que n'ha fet la Comissió en el moment 

de decidir quines llengües participarien en el programa LINGUA, que 

s'inicia en el 1990, per promoure el coneixement de les llengües 

comúni taries. Sois el luxemburgués i el gaélic irlandés es 

beneficiaran del suport d'aquest programa, a mes de les llengües 

oficiáis de la Comunitat. Aixó ha causat una profunda decepció a 

l'área de 1 lengua catalana, ja que no es pot entendre que una 

1 lengua oficial per a más de 10 milions d'europeus no pugui rebre 

el suport comunitari. 

Des d'un altre enfocament, podriem revisar quin és el régim 

lingüistic de les Comunitats Europeos (Qoffin, Montserrat). Aquest 

régim es basa en el que disposen els articles 217 del tractat 

constitutiu de la CEE i 190 del tractat constitutiu de l'ERATOM: 

"Sens perjudici de les disposicions previstos al Regíament del 

Tribunal de Justicia, el Consell fixa, per unanimitat, el régim 

lingüistic de les institucions de la Comunitat". 

Aquest régim lingüistic va ser establert peí Consell en el 

Reglament núm. 1 de 1958, que en el seu preámbul es refere i x al fet 

que les llengües en qué es va redactar el Tractat son reconegudes 

com a llengües oficiáis en un o diversos estats membres. Segons 

Goffin, aquest seria el fonament de la seva declarad ó com a 

llengües oficiáis de la Comunitat en l'article primer del 

Reglament, que en 1'última esmena de 1985 declara llengües oficiáis 

i de treball de les institucions de la Comunitat l'alemany, 

l'anglés, el danés, l'espanyol, el francés, el grec, l'italiá, el 

neerlandés i el portugués. 

153 



Amb aixó semblen conf igurar-se tres conceptos coincidents ('llengua 

de tractat', 'llengua oficial' i 'llengua de trebalV), pero cal 

precisar que el gaélic irlandés no va ser deciarat oficial a la 

Comunitat (tot i que és oficial a Irlanda) i sois s'hi tradueixen 

el dret originari i alguns documente Juridics fonamentals (és 

'llengua de tractat'); de manera semblant, el cátala, el gallee i 

el base -que son oficiáis a una part de l'estat espanyol- no van 

ser declárate oficiáis a la Comunitat, ni tan sois considerats 

'llengües de tractat*. Tant en un cas com en l'altre, la manca de 

suport deis representants de l'estat (Irlanda o Espanya) va 

permetre aquest resultat, ja que segons l'article 6 del Reglament, 

"Peí que fa ais estats membres on ni hagi diverses llengües 

oficiáis, 1'ús d'una llengua es regirá, a petició de l'estat 

membre, per les normes generáis de la legislació d'aquest estat." 

Resta per aclarir, d'altra banda, si en el futur totes les llengües 

oficiáis serán com ara llengües de treball a tots els efectos: els 

articles 4 i 5 especifiquen que els reglamente i les normes 

generalment valides per a tota la Comunitat, i també el Diari 

Oficial, s'han de redactar en totes les llengües oficiáis, pero 

l'article 6 permet a cada institució comunitaria regular l'ús 

intern de les llengües oficiáis com a llengües de treball. 

Respecte a les relacione entre els organismos comúnitaris i els 

ciutadans o entitats deis estats membres, els articles 2 i 3 del 

Reglament estipulen que es faran en la llengua oficial d'aquel 1 

estat -si son iniciativa de 1'organismo comunitari- o en la llengua 

oficial que esculli el ciutadá. 

És evident, per tot el que hem dit, que la Comunitat Europea ha de 

clarificar les conseqüéncies juridiques practiques de 

1'oficialitat, distingint entre el reconeixement oficial, l'ús 

intern com a llengua de treball, l'ús en les relaciona externes 

(amb organismos pública o privats i amb particulars) i la 
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incorporació normal de les llengues ais programes educatius i 

culturáis. Mes endavant ens hi referírem. 

6. Tendencias evolutivas 

No hi ha dubte que 1'organització lingüistica de la societat 

europea actual está experimentant un canvi profund, d'extensió 

generalitzada i de ritme rápid o, mes encara, accelerat. Cal ser-

ne conscients, conéixer-ne les caracteristiques i dirigir la seva 

orientado, si volem evitar que tingui conseqüéncies negativas, 

tant per a la cultura europea en general, com per a comunitats 

culturáis concretes i per a nombrosos ciutadans. 

Amb tot el risc de simplificació que comporten les generalitzacions 

i sense disposar da dades que permetin quantificar l'abast exacta 

deis processos, ens limitarem a fer l'esbós de les principáis 

tendéncies evolutives. 

Des d'un punt de vista global, és evident que tant les noves 

tecnologies de la informació i de la comunicació com la creixent 

mobilitat de les persones (per raons de treball i de lisura) i de 

les mercaderies, fan que augmenti la quantitat de les relacione 

entre comunitats 1ingüístiques diferents, que la varietat 

d'aquestes relacione sigui cada vegada mes amplia i que les árees 

de relació tendeixin a ser mes i mes extenses, transcendint l'ámbit 

europeu i projectant-se ja sobre tot el món. 

Ara bé, les llengues no teñen sempre les mateixes oportunitats 

d'accedir a aquesta xarxa creixent de relacions. Al contrari, una 

1 lengua s'hi configura com a hegemónica a escala mundial: l'anglés. 

En segona posició, altres llengues internacionals intervenen al 

costat de l'anglés en árees concretes del món, sigui entre 

continents, sigui dins d'un continent. En tercer lloc, hi ha 

llengues que rarament transcendeixen el seu propi territori com a 

vehicles de relació general. Pero encara hi hauria una quarta 
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situació: la d'aquel les Hengües que a 1*interior mateix del seu 

territori historie es veuen marginadas -totalment o parcialment-

de les relacione publiques (les Hengües minoritzades que hem 

esmentat ais apartats 2 i 3). 

Si les Hengües d'aquest últim grup no poden accedir de manera 

normal i general a les funcions publiques institucionalitzades (ús 

oficial i administratiu, ensenyament, mitjans de comunicació, 

activitats económiques i comerciáis, etc.) i si tampoc no poden 

participar en absolut en les relacions internacionals, no ni ha 

dubte que están condemnades a l'extinció. I no és simplement amb 

declaracions formáis com se salvaran. Sois una reacció de les 

funcions lingüistioues de la societat (apartat 2) -la consciéncia 

lingüistica i els mecanismes de control social- que reestructuri 

les funcions socials d'aquestes Hengües pot evitar la seva 

substitució, mes o menys inmediata. I aquesta substitució podria 

ser nomos el próleg de la minorització i desaparició d'altres 

Hengües petites. 

Vull insistir de nou en la importancia que teñen, tant per a la 

recuperació com per a la substitució d'aquestes Hengües, les 

organitzacions complexos de tota mena que vertebren la societat: 

empreses, associacions, sindicats, partits, clubs, esglósies, 

centres d'ensenyament, etc. El seu paper mediador és decisiu, tant 

en la consecució deis objectius col.lectius d'una societat, com en 

la configuració de les normes de comportament de les persones 

(Maintz). Que aqüestes entitats incorporin una 1 lengua com a 

vehicle de la seva activitat o que la deixin de banda és 

absolutament determinant per al futur d'aquesta llengua: és en bona 

part aixó que afavoreix l'ús creixent de l'anglés i el desús de 

mol tes Hengües petites. 

ÉS a la vista d'aquesta configuració general de les funcions de les 

Hengües que cada familia i cada individu fa les seves própies 
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opcions. No és estrany, per tant, que moltes parelles (especialment 

si son mixtes) decideixin abandonar les llengües amb menys 

rendiment funcional en favor de les mes difoses. Les persones 

aspiren cada vegada mes clarament i conscientment a conéixer 

l'anglés i una altra 1 lengua internacional que els sigui mes útil 

en el seu ámbit de relacione. Si la seva 1 lengua local no té 

rendiment funcional, és possible que la deixin de banda. 

¿Quin podria ser el resultat d'aquestes tendéncies evolutivos? 

L'any 1982, Riccardo Petrel la imaginava tres escenaris globals en 

1'evolució lingüistica de 1'Europa Occidental: 

1) Un escenari 'continuista', que suposava una prolongado de 

les tendéncies, sense ruptures ni grans canvis. El resultat seria 

un avanc a petits passos de les llengües regionals: alguns minute 

mes a la radio i la televisió; algunes hores mes d'ensenyament a 

les escoles; un poc mes de presencia al teatre o al cinema... 

Mentrestant, pero, l'anglés continuaria dominant i estenent la seva 

zona d'influencia, provocant sobretot una reacció enérgica de 

defensa per part dé les llengües oficiáis deis estats, cosa que 

probablement tindria repercussions negativos per a 1' interés deis 

poders públics en la recuperado de les llengües regionals. 

2) Un escenari 'optimista', fonamentat en la idea d'una 

dinámica favorable, segons la qual les forces locáis i els poders 

públics centráis manifestarien un esforc mes actiu en favor de les 

llengües i cultures regionals, i afavoririen alhora 1'organització 

de les regions en el pía poli tic i económic. El mateix Petrel la 

declara poc probable aquest escenari. 

3) Un escenari 'pessimista': a causa de la manca de 

sólidaritat entre els paísos membres i deis seus interessos 

económics contraposats, amb la di fusi ó mundial deis nous productes 

i servéis per mitjá de les noves tecnologies d'informació i 
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documentado, s'assistirá a una reafirmació defensiva de les 

llengües d'estat. Les llengües i cultures regionals desapareixeran 

en una o dues generacions, llevat potser de casos excepcionals. 

Desgraciadament, tot fa pensar que -si no es produeix una forta 

inflexió de les tendéncies- l'escenari 'optimista' és el menys 

probable, el 'pessimista' representa una amenaca molt próxima i el 

'continuista' tan sois és un estadi previ al triomf del 

'pessimista'. 

L'abséncia de mesures correctives a les tendéncies del mercat 

mundial suposa un retrocés mes o menys accelerat de les llengües 

i les cultures mes petites. La seva presencia pública en les 

relacions económiques i comerciáis, en les activitats de lleure, 

en la cultura de masses (premsa, radio, televisió, cinema, video, 

etc.), en l'ús oficial i administratiu, en els sistemes educatius 

o en qualsevol altra funció disminueix en la immensa majoria de 

casos. La seva transmissió d'una generaeió a 1'altra es veu per 

tant greument limitada a l'ambit de les relacions privades, de 

manera que al mateix temps que es donen totes les fácilitats per 

aprendre llengües estrangeres, es fa dificilissim arribar a dominar 

la propia, que resulta progressivament embastardida per les 

interferéncies d'altres idiomes i finalment abandonada en molts de 

casos: els valors humanisti es que justificarien la lleialtat a la 

propia identitat lingüistica i cultural son públicament negats i 

ridiculitzats per la moral de l'éxit económic individual que 

pregona el poderos sistema de mercat. 

Tot sembla indicar que la civilització occidental nascuda a Europa, 

a mes de la dubtosa gloria d'haver destruít multitud de llengües 

i cultures amerindios, africanas i d'Oceania, aviat consumará el 

seu "éxit" amb el sacrifici de les petites cultures domestiques 

própies, incapac de modificar la lógica del máxim benefici económic 

com a impuls cec de la seva evolució. 
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¿Haurem de resignar-nos fatalistament a aquesta evolució 

apocalíptica i negativa, que pot posar en qüestió totes les formes 

de pluralisme i desembocar en una societat com la que imaginava 

Orwell a 1984? 

7. Les condicions de 1'optimismo 

Naturalment, en unes poques páginas no és possible descriure amb 

detall els principis i els criteris organitzatius i de funcionament 

idonis per al nostre continent. Ens limitarem a suggerir algunes 

de les idees que a parer nostre convindria teñir en compte, partint 

de la base que sobretot cal debatre aquesta qüestió al mes alt 

ni ve11. 

a. Clarificació deis drets lingüistics 

Una de les primeras constatacions a fer després del repás que hem 

realitzat en les pagines anteriors és que el dret internacional no 

ha clarificat prou quines son les condicions democrátiques 

indispensables perqué les comunitats lingüistiques i culturáis i 

els ciutadans que en formen part puguin desenvolupar-se lliurement. 

Veiem també que, en bona part, aquesta mancanca procedeix de la 

mediatització que els estats exerceixen sobre els organismos 

internacionals capados d'elaborar i promulgar aquests drets 

lingüistics i culturáis. En canvi, per aconseguir una societat 

europea i universal auténticament democrática, no hi ha dubte que 

ens cal comptar amb uns órgans legislatius inequivocament 

representatius, independents i sobirans. 

A la vista de les aproximacions mes satisfactorios al que haurien 

de ser aquesta drets lingüistics, podriem destacar, entre els drets 

col.lectius: 
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La territorial itat. Tota comunitat lingüistica ha de disposar 

d'un espai (el propi territori historie) on la seva primacía siguí 

incontestable en totes les funcions publiques institucional i t zades. 

La capacitat institucional itzada de control. Cada comunitat 

ha de teñir capacitat jurídica i material de controlar 

1'estandardització i 1'elaboració funcional de la seva 1 lengua, de 

garantir el seu ús en les funcions publiques, d'assegurar 1'accés 

a la 1 lengua a tots els qui s'incorporen a la societat per migraei6 

o naixenca, etc. L'estatus d'oficialitat plena i una certa 

capacitat d'autogovern semblen indispensables. 

La reciprocitat igualitaria. Els drets de totes les comunitats 

lingufstiques son iguals i cap subordinació no ha de ser admesa en 

els mares internacionals: en especial, la distinció entre llengües 

"nacionals" i llengües "regionals o minoritarias" no hauria de 

poder justificar mai l'exclusió d'aquestes ultimes de 1'accés ais 

béns i recursos económics, técnics o culturáis. Excloure les 

llengües menors de l'accés a 1'ensenyament, les comúni caeions, 1'ús 

oficial, etc. suposa una discriminació flagrant que agreuja encara 

mes les seves dificúltate de subsistencia. 

Respecte ais drets personáis, caldria interpretar-los sempre en una 

relació equilibrada respecte ais drets col.lectius, distingint 

probablement entre: 

Uns drets lingüístics fonamentals i inalienables, independents 

del lloc on s'hagin d'exercir efectivament (com per exemple els que 

estableix 1'article 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i 

Politi es per ais processats). 

Uns drets exercibles en el marc d'una organització política 

supranacional, sempre que es donin determinadas condicions 
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objectives (per exemple, en el marc europeu, el dret a relacionar

se en la 1 lengua propia amb les institucions comunitaries). 

Uns drets generáis molt mes complets, que garanteixin 

l'exercici de tota mena d'activitats (educació, treball, 

informació...) en la 1 lengua propia, que serien d'aplicació en el 

propi espai territorial... 

ÉS la clarificació deis drets territorials col.lectius i deis drets 

personáis deis ciutadans, acompanyada del balan? equilibrat entre 

uns i altres, el que pot constituir la base d'una articulació 

satisfactoria del pluri1ingüisme europeu (i mundial). 

b. Una politica lingüistica europea 

La primera observació que es pot fer respecte a la política 

lingüistica europea és que sembla estrany que encara no hagi estat 

debatuda i formulada d'una manera mes explicita i general. 

En aquesta formulació probablement caldrá distingir entre diferente 

aspectes: 

La política lingüistica deis estats membres, que les 

institucions europeos simplement hauran d'emmarcar amb uns 

principie juridics orientatius que garanteixin el respecte deis 

drets lingüistics democrátics, individuáis i col.lectius, i vetllar 

perqué siguin efectivament respectats. 

El régim lingüistic de les institucions comunitaries, que ja 

está explicitament establert i compta amb servéis lingüistics per 

donar-li efectivitat. De totes maneres, com hem dit mes amunt, 

potser convé precisar mes clarament els conceptes de '1 lengua 

oficial', '1 lengua de treball' i '1 lengua de tractat', i també 

expecificar les conseqüéncies practiques que es deriven d'aqüestes 

situacions. Els enormes costos i els problemos practics no menors 
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que ocasiona el gran nombre de Hengües de treball simultanies 

potser es podrien reduir si es distingia entre el reconeixement 

oficial de les Hengües (que caldria atorgar a totes les Hengües 

d'Europa, sense excepció) i el seu ús com a Hengües de treball. 

La condició de 1 lengua oficial podria implicar que tots els 

ciutadans tinguessin el dret d'usar la seva 1 lengua amb les 

institucions comunes, mes o menys com ara, pero es podria reduir 

el nombre de Hengües de treball intern o la gamma de funciona 

internes disponibles en totes les Hengües de treball (o encara 

establir torns entre Hengües de treball, com es fa amb la 

Presidencia). 

Les Hengües que reben el suport deis programes i els fons 

comunitaria. Aquesta és en realitat la qüestió crucial. Si una 

llengua no és usada com a 1 lengua de treball a les institucions 

comunitarias, pero aquesta 1 imi tació és compensada per una atenció 

preferent en les politiquee sectorials de la Comunitat, el resultat 

no seria desfavorable. Hi hauria, a mes, una certa lógica en 

aquesta compensació: les Hengües de treball serien normalment les 

mes di foses i conegudes -les que menys suport común1 tari 

necessitarien. El desequilibri en favor de les grans Hengües en 

l'ús intern de les institucions es veuria compensat per una atenció 

preferent a les Hengües menors en l'ús social general d'Europa. 

Entre les polítiques comunitarios sectorials, algunes teñen 

óbviament una incidencia mes gran sobre la realitat lingüistica. 

En el terreny educatiu, per exemple, sembla encertada la tendencia 

a incorporar a 1'ensenyament obligatori el coneixement de dues 

Hengües modernos a mes de la propia. Aixó afavorirá la tendencia 

a qué ens referiem mes amunt, que tothom conegui a mes de l'anglés 

una llengua internacional corrent en el seu ámbit de relacions. Cal 

vetllar, pero, perqué les Hengües menors (incloses les regionals 

o minoritarios) no siguin foragitades d'aquest plantejament 
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trilingüe: hi ha plans educatius, com la reforma que s'ha emprés 

a Espanya, en qué les opcions es limiten a llengües estrangeres (i 

no a llengües modernas en general), de manera que fins i tot les 

altres llengües oficiáis a l'estat (cátala, gallee i base) en 

queden excloses. 

Pero a part deis programes directament relacionáis amb la 1 lengua 

(EUROTRA, LINGUA, comúni caeions, bases de dades, etc.), és 

imprenscindible estblir algunes condicione 1ingüístiques a la 

lliure circulado de béns, servéis i professionals entre els pai'sos 

europeus. Si els professionals no coneixen la 1 lengua del 11oc on 

treballen, si els productes es comercial itzen sense respectar la 

1 lengua deis consumí dors o usuaris (publicitat, informado, 

etiquetatge, manuals d'instruccions, etc.), les dificúltate serán 

gravíssimes per a les petites comunitats lingüistiques (i hauran 

de pagar uns costos de compensado que les grans s'estalviaran). 

Per acabar, ja que no sol haver-hi cap funció real si algún órgan 

no l'exerceix, voldria suggerir la conveniencia (la necessitat) que 

la Comunitat Europea es doti d'un organismo encarregat de la 

política lingüistica (tant per a les llengües menys difoses com per 

a les altres, suprimint aquesta odiosa distinció). Així es podría 

disposar de dades sociolingüístiques generáis i homogénies en qué 

fonamentar l'acció de govern i es podría coordinar l'activitat deis 

estats membres en la planificado del corpus o de 1'estatus de les 

llengües d'Europa. 

Europa ha de rebatre el mi te de Babel: la diversitat lingüística 

no ha de ser vista com una maledicció, que pretesament justificaría 

"restaurar" per forca la unanimitat. La realitat és afortunadament 

plurilingüe i la salvaguarda del pluralismo lingüistic i cultural, 

com qualsevol altra forma de pluralismo democrátic, no és pas el 

nostre cástig, sino la mes honrosa i profitosa de les nostres 

divises. 
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