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Els fenòmens culturals són, certament, fenòmens

socials caracteritzats per l’estètica, l’artístic i l’imagi-

nari, amb un alt grau de subjectivitat i d’abstracció.

Constitueixen, també, una activitat econòmica amb

una estructura productiva particular, lliurada a l’in-

tercanvi i posteriorment consumida i, per tant, sus-

ceptible de ser estudiada pels economistes. Tanma-

teix, no ha estat fins les darreres dècades que els eco-

nomistes han donat importància a l’estudi de les acti-

vitats culturals. Els paràgrafs que segueixen es propo-

sen donar una perspectiva a vista d’ocell de com la

disciplina econòmica ha analitzat el sector cultural.

Preeconomia de la cultura

La consolidació de l’economia de la cultura com a

especialitat pròpia ha patit un retard força considera-

ble en relació amb altres enfocaments econòmics

sectorials (Bonet, 2000). De fet, no és fins a mitjan

dècada dels seixanta que la ciència econòmica es pre-

ocupa de l’anàlisi del sector cultural. Les aportacions

anteriors són escasses i puntuals, sense referir-se a

un cos teòric comú, i la majoria de les vegades són

fruit de l’interès puntual d’alguns economistes.

Un ràpid recorregut per la visió dels grans econo-

mistes sobre els fenòmens culturals ens constatarà

l’afirmació anterior. El pioner Adam Smith classifi-

cava les activitats culturals entre les ocupacions

improductives pel seu caràcter de servei (Smith,

1961). Marx, replicant la distinció d’Adam Smith

entre treball productiu i treball improductiu, fa un

pas endavant en considerar les activitats culturals

productives en la mesura que enriqueixen a qui

explota l’activitat i al treballador assalariat que les

practica (Marx, 1977). Però és Marshall, en els

Principis d’Economia, el primer a utilitzar exemples

d’activitats culturals com a excepció als models

imperants. Utilitza la música com a excepció al prin-

cipi de la utilitat marginal decreixent en el consum,

tot indicant que “no constitueix una excepció a la llei

el fet que la persona que escolta amb freqüència la

interpretació de bona música vegi com augmenta la
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seva afecció a ella”, atès que el temps pot alterar els

gustos de les persones i fer que la utilitat marginal

no sigui decreixent (Marshall, 1963).

No serà fins l’assentament de la societat del

benestar, quan la producció i el consum de béns i

serveis culturals s’incrementen amb escreix, que l’e-

conomia s’ocuparà de la cultura no com a excepció

sinó com a objecte d’estudi. Valguin com a exemple

les isolades aportacions de Galbraiht i Robbins. John

Kenneth Galbraiht aborda, l’any 1959, la confronta-

ció entre l’economia i l’art i reflexiona sobre la situa-

ció econòmica dels artistes i sobre el potencial del

disseny en el foment de les exportacions. Lionel

Robbins (1963), per la seva part, analitza el paper de

l’estat en el finançament de les arts i, en particular,

dels museus1.

Què fa, però, que els economistes hagin oblidat

l’art i la cultura com a objecte d’estudi de l’econo-

mia? Hom podria argumentar una manca d’implica-

ció dels estudiosos de l’economia cap a les arts.

Tanmateix, això no és cert. Sabem que economistes

de la talla d’Smith o Keynes eren grans apassionats

de l’art. Adam Smith va mostrar molt interès per les

activitats artístiques i va arribar a escriure seriosos

assaigs de poesia, pintura, música i dansa, però no

els va abordar des de la perspectiva econòmica. Per

la seva part, Keynes va ser un veritable amant i

defensor de l’art. Apassionat pel teatre, el ballet i,

sobretot, per la pintura, va ser col·leccionista d’art,

va escriure articles defensant la importància de les

arts en la societat i va ser impulsor d’un moviment

de defensa de les arts que portaria al naixement de

l’Arts Council of Great Britain.

Hem de preguntar-nos, doncs, quins són els fac-

tors d’aquest oblit, que ocasionarà un retard en el

naixement de l’economia de la cultura. En primer

lloc, la visió dels fenòmens culturals ha estat sempre

molt elitista, de tal manera que era raonable que s’a-

nalitzessin des de l’estètica, la musicologia o la lite-

ratura, però no pas des de l’economia. Com afirma

Throsby (1994), “la producció i el consum cultural

han estat vistos més com a elements de l’activitat

humana que com un fenomen que ha cridat l’aten-

ció dels economistes”. En segon lloc, abans de l’in-

crement de la producció i el consum de béns i ser-

veis culturals ocasionat pel desenvolupament de l’es-

tat de benestar, el consum era tan minoritari, tan

allunyat dels factors que generen la producció i la

riquesa (Bonet, 2000), que no atreia l’atenció dels

economistes. I, per últim, i probablement com a fac-

tor més rellevant, perquè la producció, distribució i

consum de béns i serveis amb un alt contingut

simbòlic, amb una demanda limitada i amb una

important intervenció pública, dificulten l’anàlisi

econòmica. Aquests tres factors impedien l’existèn-

cia d’un marc de referència per a l’estudi econòmic

dels fenòmens culturals.

El reconeixement acadèmic

L’estat de les coses, però, comença a canviar a mitjan

dècada dels seixanta, amb la primera aportació relle-

vant de l’especialitat per part de William Baumol i

William Bowen. El 1966 publiquen el primer estudi

seriós i globalitzador sobre les arts interpretatives,

titulat Performing Arts: the Economic Dilemma, que

parteix d’un estudi previ publicat a l’American

Economic Review al maig de 1965. A partir d’aquest

moment, alguns economistes segueixen el camí ini-

ciat per Baumol i publiquen sobre determinats

aspectes de l’anàlisi econòmica de la cultura2. Amb

l’objectiu de donar continuïtat a aquest aflorament

de literatura, el 1973 es funda la primera associació

sobre l’economia de la cultura. Amb tot, però, cal

esperar fins l’any 1977 perquè aparegui la primera

revista especialitzada, el Journal of Cultural

Economics, que al llarg dels darrers 25 anys ha esde-

vingut la publicació de referència de l’especialitat.
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1. El principal continuador del camí obert per Robbins fou Peacock, que

a partir del 1969 bastirà un important cos teòric sobre el tema.

2. Entre els més destacats es troben Alan Peacock i Mark Blaug. Una

bona part d’aquests treballs es recullen a Blaug, M. (ed) (1976).
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Dos anys més tard, el 1979, se celebra la primera

conferència internacional.

Tanmateix, i malgrat l’associació, la revista de

referència i les conferències internacionals, en l’in-

tens volum de literatura que veu la llum en aquestes

dècades s’hi entreveu encara una manca de visió de

conjunt de l’objecte d’estudi. En general, hom pot

establir dos tipus d’enfocaments: l’anglosaxó i l’eu-

ropeu continental.

La recerca anglosaxona basa la seva anàlisi econò-

mica, fonamentalment, en l’estudi de tres camps: les

arts escèniques i, principalment, les activitats que

engloba el terme Performing Arts, és a dir, la música

clàssica, l’òpera, el teatre i la dansa; un segon camp

d’estudi el constitueix el comportament de les entitats

sense ànim de lucre, majoritàries en la producció i dis-

tribució de la cultura d’elit als Estats Units, i, per últim,

el procés de formació de preus, l’estudi de rendibilitats

i el funcionament del mercat de les arts plàstiques.

En la recerca europea continental, en canvi, hi

impera una visió més socioeconòmica i interdisci-

plinària. Per bé que no defuig dels principals punts

d’interès de l’enfocament anglosaxó –cosa que no ha

de sorprendre, atès que aquest és el model domi-

nant–, el model europeu continental amplia l’objec-

te d’estudi fonamentalment a tres camps més: l’es-

tudi de les indústries de la cultura i la comunicació;

l’estudi de la dimensió cultural del desenvolupament

econòmic, i, per últim, les particularitats de la gestió

artística i patrimonial, tant pública com privada.

La disparitat en l’objecte d’estudi i en la metodolo-

gia que es produeix tant en l’un com en l’altre enfo-

cament és comprensible si, com afirma Bonet

(2000), es té en compte que la majoria de les anàlisis

sorgeixen de la comanda d’administracions públi-

ques –a Europa– o de fundacions privades –al món

anglosaxó– i, per tant, són treballs molt dirigits a

posar damunt la taula aspectes concrets que interes-

sen a les entitats finançadores, i molt condicionats

tant per les característiques institucionals de cada

país com per les escoles acadèmiques dominants.

Tot aquest volum de literatura sorgit entre el 1965

–amb el treball de Baumol i Bowen– i el 1994

–moment en què l’economia de la cultura rep el

reconeixement professional com a investigació

econòmica, quan l’American Economic Association l’a-

fegeix a la seva classificació de disciplines econòmi-

ques– ha creat un cos teòric que ha començat a

atreure l’interès d’un nombre d’economistes cada

vegada més gran i ha d’acabar consolidant l’econo-

mia de la cultura com una veritable branca de la dis-

ciplina econòmica3.

Futur i consolidació

L’estudi dels fenòmens culturals, però, és certament

difícil d’abordar des dels paradigmes tradicionals.

Així, tot i que avui la disciplina és acadèmicament

reconeguda, la seva consolidació passa per saber tro-

bar un cos teòric propi que respongui a les especifi-

citats dels fenòmens culturals.

Com afirma Stolovich (1996), “la valoració de la

producció cultural ofereix problemes des del punt de

vista teòric que exigeixen un tractament no conven-

cional. Les particularitats de bona part de la produc-

ció de béns i serveis culturals, així com l’especificitat

de la demanda, determinen normes de formació i de

valor que no encaixen adequadament en els marcs

teòrics existents”. Les dificultats són força evidents,

començant pel fet que molts dels productes cultu-

rals, per si mateixos, no tenen un valor d’ús, malgrat

que tenen un valor de canvi que, en general, no està

determinat pels costos de producció sinó per les

determinacions que imposa la demanda o per la

intervenció pública.

En termes semblants, Rama (1998) afirma que

“perquè existeixi l’economia de la cultura com a dis-

ciplina, abans es requereix que aquest sigui un

àmbit propi i automatitzable de la realitat i que, per
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3. Un excel·lent assaig sobre els fonaments de la ciència econòmica i

la seva aplicació a la cultura pot trobar-se a Frey, B. “Art: The

Economic Point of View”. A: Peacock, A. i Rizzo, I.(eds.). Cultural

Economics and Cultural Policies. Dordrecht: Kluwer Academic

Publishers, 1994. Pàg. 3-16.
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tant, requereixi metodologies i instrumentals especí-

fics d’abordatge i d’aprehensió de tal realitat. Així

com hi ha una àrea de l’economia vinculada a les

finances, que segueix lleis pròpies com les teories

del risc, o bé l’economia industrial, determinada pels

cicles de les innovacions tecnològiques, s’hauria de

poder definir una àrea de l’economia vinculada a la

cultura en tant que definim l’existència de normes

de funcionament pròpies i específiques”. Aquestes

afirmacions ens mostren la idea subjacent de la cre-

ació de nous paradigmes més adients a l’anàlisi de

l’economia de la cultura, paradigmes que estarien

desenvolupant-se molt lentament i que prendrien

més força a mesura que la realitat vagi mostrant que

el sector cultural té unes característiques pròpies i a

mesura que l’augment del nivell de renda, del temps

disponible per a l’oci i del nivell d’educació afavorei-

xin que la cultura representi xifres superiors al 6%

del pib en els països industrialitzats.

Les aportacions de les darreres dècades semblen

evidenciar que els fenòmens culturals poden abor-

dar-se des de camps teòrics que es van flexibilitzant

i modificant. Així, per exemple, l’anàlisi econòmica

convencional, construïda sobre un model d’equilibri

general, s’ha anat modificant des dels béns manu-

facturats homogenis fins als productes heterogenis

–que permeten estudiar una economia cada vegada

més dominada pels serveis– i des de la informació

perfecta fins a les situacions d’incertesa. De la matei-

xa manera, l’èmfasi en la percepció de la qualitat dels

béns i serveis, en la recerca de noves definicions per

al concepte de producte cultural, en les estratègies de

diferenciació o en la nova teoria del consumidor,

permeten un univers més propici per a l’anàlisi de la

producció, la distribució i el consum cultural. 

És molt probable que en els propers anys es per-

fili aquesta visió de conjunt que tant ha mancat en

els inicis de la disciplina. L’economia de la cultura

ja és reconeguda per la professió. Ara, l’estudi de

l’oferta i la demanda de béns i serveis culturals

necessita un marc conceptual en el qual els aspec-

tes qualitatius, la recerca de noves definicions del

producte, l’aprenentatge, els hàbits de consum,

l’acumulació de capital humà cultural, la trans-

missió d’informació, els grups de pertinença cul-

tural o la diferenciació social, haurien de ser els

termes centrals.

Bibliografia

Baumol, W. J. i Bowen, W. G. “On the P.A.: the ana-

tomy of their economic problems”. American Eco-

nomic Review. Núm. 55 (2) (maig 1965), pàg.495-502.

Baumol, W. J. i Bowen, W. G. Performing Arts. The

Economic Dilema. Cambridge: The mit Press, 1966.

Bonet, L. Globalització i indústries culturals. Universitat

de Barcelona, 2000 (tesi doctoral).

Frey, B. Arts & Economics. Analysis & Cultural Policy.

Traducció catalana a: L’economia de l’art. Barcelona:

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 2000.

(Col·lecció Estudis Econòmics; núm. 18)

Marx, K. Obras de Marx y Engels. Barcelona: Ed. Gri-

jalbo, 1977 (Crítica).

Marshall, A. Principios de Economía. Madrid: Ed.

Aquilar, 1963.

Rama, C. El capital cultural en la era de la globaliza-

ción digital. Montevideo: Arca, 1999.

Robbins, L. Politics and Economics: Papers i Political

Economy. Londres: Macmillan, 1963.

Smith, A. The Wealth of Nations. Londres: Ed. Edwin

Cannan, 1961.

Stolovich. La cultura da trabajo. Montevideo: Fin de

Siglo, 1996. 

Throsby, C. D. “The Production and Consumption of

the Arts: a View of Cultural Economics”. Journal of

Economic Literature, vol. 33 (1) (març 1994), pàg. 1-29.

Throsby, C. D. Economics and Culture. Cambridge

University Press, 2001.

4

160 Nota d’economia 76-77. 2n i 3r trimestres 2003

14 (157-160)  24/10/03  07:33  Página 160


