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Aquest llibre dóna els 
resultats d’una enquesta 
sociològica, feta sobre una 
mostra representativa, que 
canvia la imatge anquilo-
sada de la societat i 
demostra que nous valors 
regiran i guiaran, d’ara en 
endavant, la vida dels 
francesos.

D’ella es desprèn que els 
bobos (bohemis burgesos) 
de les ciutats comencen a 
estar en declivi. Una nova 
espècie en vies d’aparició 
està desplaçant aquesta 
tribu urbana d’ideologia 
d’esquerres, amb un 
progressisme, sovint més 

estètic que real. Als seus successors se’ls coneix com a 
CC o crea-cu (creatius culturals) i el seu credo passa pel 
rebuig del consumisme i la competitivitat salvatges en favor 
d’una vida més coherent amb els ideals de l’ecologia, la 
solidaritat i l’espiritualitat, sense haver -per aquesta raó- de 
fugir al camp ni renunciar al confort i sense ser 
altermundialistes.

Segons el sociòleg Jean-Pierre Worms, que ha dirigit aquest 
estudi sobre el fenòmen, a França un 17% de la població 
adulta –del qual un 64% són dones- respon, moltes vegades 
sense saber-ho, a l’estereotip dels CC. “Són una minoria 
en alça, que reflecteix l’existència d’un moviment de fons 
del conjunt de la societat. S’avancen als valors del demà i 
jugaran un paper important”, prediu Worms. El sociòleg 

resumeix així els valors que impulsen aquest nou espècimen 
urbà: “Volen que el cor i la raó siguin indisociables”, i per 
aconseguir-ho estan disposats a canviar de vida. La filosofia 
dels CC intenta conciliar l’ambició professional amb les 
aspiracions personals.

Els creatius culturals pensen globalment i actuen localment 
entorn de 6 pols de valors:	

-	 L’ecologia, la biodiversitat i les medicines 		
alternatives.	

-	 El reconeixement dels valors femenins: l’empatia, 		
la cooperació, una altra idea de l’èxit.	

-	 Ésser més que no pas semblar: comunicar-se 		
amb els altres, no donar-se importància pels 		
diners que es tenen.	

-	 El coneixement d’un mateix: el desenvolupament 		
personal,  la vida interior, la dimensió espiritual.	

-	 L’objectiu social: la implicació individual i solidària 		
dins la societat.	

-	 L’obertura cultural: el respecte per les diferències, 		
el multiculturalisme.

Després de l’aparició del llibre original, traduït de l’americà, 
L’Émergence des Créatifs Culturels, l’enquesta va ésser 
efectuada a França per l’Association pour la Biodiversité 
Culturelles, la qual ha constituït un grup de recerca després 
de 4 anys, sota la direcció científica de J.P. Worms, i està 
en procés d’elaboració a cinc països de la Unió Europea.

J.P. Worms és sociòleg del CNRS, ha estat diputat (redactor 
de les principals lleis de descentralització), membre del 
Consel l  d’Europa, d’associacions cív iques de 
desenvolupament local i internacionals, Laboratoire du futur, 
etc.
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