
1. Introducció

Aquest text és una síntesi del document elaborat per Colin
Mercer amb el títol Cultural capital and capabilities: defi-
ning and measuring the cultural field per al III Fòrum Mun-
dial per al Desenvolupament Humà, fet l’any 2005 a París,
dins del bloc dedicat a la identitat cultural, la democràcia i
l’equitat global.

L’objectiu central d’aquest text és establir agrupacions
d’indicadors en àmbits temàtics que permetin un consens
conceptual i tècnic com a marc que possibiliti l’anàlisi de
les polítiques culturals. Aquestes agrupacions es basen en
diferents aportacions conceptuals provinents de diferents
àmbits i que Mercer articula en quatre blocs:

• Vitalitat, diversitat i convivència cultural
• Accés, participació i consum cultural
• Cultura, estil de vida i identitat
• Cultura, ètica, governança i comportament

El document de Mercer resulta especialment interessant
perquè pretén avaluar l’impacte de les polítiques culturals
en la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. No pre-
tén avaluar les polítiques en termes de gestió sinó en ter-
mes d’incidència en els models de vida de les persones i
les implicacions que aquests canvis tenen. A continuació
es presenten els elements bàsics en què l’autor constru-
eix les agrupacions temàtiques i també es mostren les prò-
pies agrupacions.

2. L’aproximació teòrica

Colin Mercer es basa en diferents àmbits de la ciència per
construir la fonamentació teòrica dels quatre blocs identi-
ficats. Així, recull aportacions de les ciències naturals i de
les ciències socials.

El primer concepte que utilitza l’autor és el d’«ecologia»
cultural. Amb aquesta denominació, l’autor pretén fer

una analogia entre el camp cultural i qualsevol ecosis-
tema, en tant que els elements de la cultura presenten
una elevada diversitat i riquesa alhora que les relacions
entre si gaudeixen d’una solidesa considerable. En
aquest sentit, l’autor proposa entendre la cultura com un
tot i no com la suma de diferents parts. Tot i això, cal
aclarir que no pretén una comprensió única de la cultura,
ja que els elements són diferents en cada una de les cul-
tures que hi ha, sinó l’existència d’un patró comú a totes
elles.

L’anàlisi de la cadena de producció de valor és el
segon concepte utilitzat per Mercer. La posada en pràctica
d’aquesta tècnica d’anàlisi permet identificar els punts
forts i febles a cada etapa de desenvolupament del pro-
ducte i/o servei cultural. Aquesta tècnica té l’avantatge que
es pot aplicar tant a resultats intangibles com a valors no
comercials. Els objectius de l’aplicació de l’anàlisi de la ca-
dena de producció de valor són:

• Desenvolupar mesures per a l’avaluació de l’impacte i
els efectes potencials distorsionadors de la intervenció
en una selecció de sectors de la indústria cultural.

• Dirigir les polítiques i el finançament de forma equili-
brada entre el suport a la producció –històricament
fort– i el suport a la distribució, la publicitat, el desen-
volupament d’audiències i l’«estimulació de la de-
manda» –històricament feble.

• Identificar les necessitats formatives i de desenvolupa-
ment per als treballadors del sector cultural.

• Reconèixer la importància dels moviments del conei-
xement, els treballadors i els experts, entre la comuni-
tat, el sector privat i el sector públic.

• Reforçar la importància del coneixement dels règims
de propietat intel·lectual i l’entrenament en aquest
àmbit.

• Adreçar-se a les febleses i colls d’ampolla de la distri-
bució i la promoció.

• Donar suport al coneixement de les pautes de consum
dels productes i serveis culturals.

• Fomentar aproximacions integrades i estratègiques als
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subsectors que emergeixen amb força com ara els
nous mitjans de comunicació.

• Aclarir les connexions i tensions que hi ha entre les
pràctiques culturals tradicionals i les pràctiques cultu-
rals indígenes, i fer un seguiment de les indústries cul-
turals.

El tercer concepte que utilitza Mercer és el de convivèn-
cia i qualitat de vida. Aquesta terminologia es troba vin-
culada al d’«ecologia» cultural en tant que permet fer la
connexió amb altres activitats relacionades amb la cultura
i el desenvolupament en contextos sostenibles. En aquest
sentit, centrar l’atenció en la convivència permet identificar
de quina manera els elements i la dinàmica de l’ecosis-
tema cultural es poden identificar com un indicador im-
portant de la qualitat de vida.

L’autor adopta una perspectiva relacional en què el rol de
la cultura és essencial en la formació i la circulació dels va-
lors, i en la creació d’opcions, oportunitats i capacitats
d’acció de les persones. El seu objectiu és situar la cul-
tura en una posició estratègica per a una bona qualitat de
vida.

L’últim element conceptual que incorpora l’autor és el més
important: l’anàlisi del valor circulant. Es tracta d’un es-
quema analític ideat per Barth i desenvolupat per Klausen
(KLAUSEN, Arne Martin. Socio-cultural factors in develop-
ment assistance. Oslo: The Norweigan National Comitte
of the World Decade for Cultural Development,1995), i que
es basa en els principis següents:

• L’anàlisi comença amb una enquesta sobre els valors
de la població i continua amb l’establiment de com
aquests poden o no poden ser «transferits» (passar de
la tolerància al reconeixement de la diversitat, per ex-
emple).

• En totes les societats, especialment les tradicionals, els
valors solen circular en esferes separades.

• On els valors no es poden «transferir» d’una esfera a
una altra, s’afirma l’existència d’una «barrera de con-
versió».

• Les «barreres de conversió», en cultures i economies
multiculturals, es poden superar a través de «canals de
conversió».

Aquests «canals» es poden governar sota principis de re-
ciprocitat (intercanviant sistemes de valors sense trencar
els valors fonamentals de cada part), de redistribució (in-
tercanviant o transferint valors tradicionals en benefici del
col·lectiu) i, finalment, pel mecanisme de mercat (posant
d’acord l’oferta i la demanda de valors a canvi d’un preu).

El que l’autor vol posar en evidència és l’existència d’un
seguit de barreres entre les diferents esferes culturals i el

cost que té superar-les en termes de valors. En aquest
sentit, l’anàlisi del valor circulant estableix les condicions
de possibilitat per passar del camp cultural a un altre camp
(per exemple, assistir a un espectacle de dansa clàssica té
un cost no monetari elevat per a determinats col·lectius
socials).

3. L’aplicació pràctica

El paraigua conceptual descrit en els paràgrafs anteriors
permet a l’autor construir quatre grans àmbits d’avaluació
de l’impacte de les polítiques culturals que hem presentat
anteriorment. Tot seguit els veurem un a un.

3.1. Vitalitat, diversitat i convivència cultural

En aquest àmbit, l’autor considera que cal avaluar la salut
i sostenibilitat de l’economia cultural en la forma en què la
diversitat de recursos culturals pot contribuir a la qualitat
de vida.

Vitalitat i diversitat es poden entendre com a mesures del
benestar econòmic de la cultura. Convivència és un con-
cepte més difícil d’avaluar (requereix treball qualitatiu i
quantitatiu) perquè pretén explicar com s’inverteixen els
recursos en l’economia cultural (com aquests es transfor-
men en capital cultural). Els factors que es volen avaluar en
aquest àmbit són:

3.2. Accés, participació i consum cultural

Mercer considera que en aquest àmbit cal mesurar les
oportunitats i dificultats per a la pràctica activa de la cultura
des del punt de vista dels usuaris/consumidors/partici-
pants.
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VITALITAT, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
CULTURAL

• La fortalesa i el dinamisme de l’economia cultu-
ral

• La diversitat de formes del consum i la produc-
ció cultural

• La sostenibilitat de l’ecologia cultural, incloses les
relacions i els fluxos entre els sectors privat, pú-
blic i associatiu

• L’extensió d’aquells factors que contribueixen a
la qualitat de vida en general i a la capacitat de
«viure plegats» (convivència)

• L’existència o inexistència d’eleccions polítiques,
mesures i instruments que permetin i avaluïn els
elements anteriors



En aquest sentit, més enllà dels números agregats, cal co-
nèixer com la gent «utilitza» les fórmules culturals per a di-
ferents finalitats: identitat personal, distinció social, etc. Els
indicadors d’aquest àmbit haurien d’avaluar els ítems se-
güents:

3.3. Cultura, estil de vida i identitat

En aquest grup temàtic, caldria avaluar fins a quin punt els
recursos i els capitals cultural i econòmic s’utilitzen per
constituir estils de vida i identitats específiques. Aquest
àmbit ens dóna informació sobre les formes en què el ca-
pital cultural actua en la definició de la identitat i l’estil de
vida.

La qüestió central aquí és com la política cultural permet
actuar en l’autogestió ètica de la perspectiva vital dels
homes i dones, en un nou context on la cultura no està
institucionalitzada. Els factors d’aquest àmbit haurien d’a-
valuar els ítems següents:

3.4. Cultura, ètica, governança i comportament

Finalment, en el quart bloc s’avaluaria la influència d’a-
quells recursos culturals i econòmics que poden contribuir
a formar perspectives, tant dels individus com dels grups
socials. La cultura és «formació de comportament» i, per
tant, de ciutadania.

En aquest sentit, la cultura és un eix clau de la nova ètica
política (ethopolitics) i cal considerar quines implicacions
té aquest fet en la gestió cultural. Els indicadors d’aquest
àmbit haurien de mesurar els aspectes següents:
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ACCÉS, PARTICIPACIÓ I CONSUM CULTURAL

• Accés a les oportunitats per crear a través del
consum

• Anàlisi demogràfica dels usos i els usuaris, els
desusos i els no-usuaris, dels recursos culturals

• Les finalitats per a les quals s’utilitzen els recur-
sos culturals

• L’existència o inexistència d’eleccions polítiques,
mesures i instruments que permetin i avaluïn els
elements anteriors

CULTURA, ESTIL DE VIDA I IDENTITAT

• L’abast, la diversitat i la sostenibilitat dels usos i
desusos dels recursos culturals en termes d’es-
til de vida i perspectives identitàries

• Un reconeixement i afirmació de la realitat de les
subcultures que actualment es troben sota o
darrere de la política, incloses formes subcultu-
rals ètniques, de gènere, regionals/locals i basa-
des en l’edat

• Una anàlisi demogràfica, territorial, econòmica,
etc., de les desigualtats en l’accés a aquestes
oportunitats

• L’existència o inexistència d’eleccions polítiques,
mesures i instruments que permetin i avaluïn els
elements anteriors

CULTURA, ÈTICA, GOVERNANÇA I COMPOR-
TAMENT

• Avaluació del rol de la cultura i els recursos cul-
turals en el desenvolupament individual i col·lec-
tiu

• La contribució de la cultura i els recursos cultu-
rals a la cohesió de la comunitat, la inclusió i l’ex-
clusió social

• La contribució de la cultura i els recursos cultu-
rals a la comprensió de la diversitat i les diversi-
tats

• L’existència o inexistència d’eleccions polítiques,
mesures i instruments que permetin i avaluïn els
elements anteriors
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