
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

14 de desembre del 2000

ANDREW MEDACHINI / AP

Jeremy Rifkin ha analitzat els canvis en el món dels negocis

Capitalisme cultural
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Jeremy Rifkin, La era del
acceso. Paidós.

Barcelona, 2000.

J
eremy Rifkin, l’autor
que en anteriors tre-
balls ha analitzat la fi
del treball (El fin del
trabajo) i ha descrit l’e-

mergent món de la biotecno-
logia (El siglo de la biotecnología),
examina en el seu darrer llibre
els canvis que s’estan produint
en el món dels negocis en l’è-
poca de la comunicació digital.
La idea central que defineix de
cap a cap La era del acceso és que
el paper de la propietat està
canviant radicalment. Els mer-
cants, afirma Rifkin, estan dei-
xant pas a les xarxes i l’accés
substitueix la propietat. D’a-
questa manera, les relacions
entre compradors i venedors
que han caracteritzat l’econo-
mia capitalista són substituï-
des per una nova relació entre
subministradors i usuaris. El
nou hipercapitalisme que des-
criu l’autor nord-americà es
distingeix, doncs, per un des-
plaçament des d’un règim de
propietat de béns cap a un rè-
gim d’accés que es fonamenta
a garantir l’ús limitat i a curt
termini dels béns controlats
per xarxes de proveïdors. Les
quotes d’admissió, el lloguer i
el leasing determinen una veri-
table externalització de la pro-
pietat que permet a moltes

empreses alliberar-se d’actius
físics que no es relacionen es-
trictament amb la seva activi-
tat nuclear. Les noves empre-
ses d’aquesta economia ingrà-
vida, explica Rifkin, que relliga
dades i més dades, aconse-
gueixen així la suficient flexi-
bilitat per poder afrontar uns
mercats que canvien veloç-
ment i una tecnologia que en-
velleix no menys ràpidament.
D’altra banda, els béns es
transformen en serveis cada
vegada més interactius i que
requereixen una actualització
continuada. Rifkin ens fa notar
el significatiu canvi que suposa
transitar de les relacions co-
mercials puntuals que defini-
en l’economia de mercat a una
economia impregnada cons-
tantment per relacions d’accés
i successives actualitzacions

que mercantilitzen gairebé tot
el nostre temps.

La transferència de propie-
tats que definia l’economia
industrial és substituïda per
una omnipresent mercantilit-
zació de les relacions huma-
nes fonamentada en la creació
de comunitats d’interès –en
ocasions veritables urbanitza-
cions exclusives i de difícil ac-
cés– que gestionen experts en
la provisió de serveis. En po-
ques paraules, l’eix de l’eco-
nomia emergent ve determi-
nat per l’accés a la pròpia ex-
periència quotidiana en
forma d’un concret estil de
vida. Rifkin no identifica,
doncs, tan sols les noves ten-
dències del món dels negocis,
sinó que també exposa les
immenses conseqüències que
poden tenir per la nostra vida

quotidiana. Més encara si te-
nim en compte que aquests
canvis es complementen amb
el creixent pes de la producció
cultural en la nova economia.
La cultura, afirma l’autor
nord-americà, està sent arros-
segada inexorablement cap al
mercat de manera que el vell

capitalisme industrial
s’està transformant en
un nou capitalisme cul-
tural. L’explicació és
breu, però explícita. Per
un percentatge significa-
tiu de la població –lite-
ralment afartada de pro-
ductes– la pregunta ja
no és què voldria tenir
que encara no tingui, si-
nó més aviat què voldria
experimentar de nou. Les
conseqüències de la co-
mercialització de la cul-
tura són immenses i
afecten la seva pròpia
definició. En endavant,
afirma Rifkin, la cultura
pot deixar de ser una ex-
periència compartida al
voltant d’uns valors co-

muns. I és que la producció
cultural tal com la defineix
l’hipercapitalisme no és altra
cosa que l’esmicolament de la
cultura i la posterior comerci-
alització dels seus bocins com
a pur entreteniment. Tot ple-
gat per acabar convertint l’ex-
periència de vida en l’última
mercaderia. Els exemples que
l’autor nord-americà aporta, i
comenta amb detallades da-
des, abasten des del turisme i
el cinema fins als parcs temà-
tics i els centres comercials.
L’era de l’accés arriba també
amb un nou arquetipus hu-
mà. Els membres del que Rif-
kin anomena generació
punt-com seran individus lli-
gats a les diferents experièn-
cies de vida per les quals
transiten i a les quals tenen
accés. D’una sola peça deixarà

pas a un ésser camaleònic im-
plicat en múltiples relacions
reals o virtuals i sovint con-
tradictòries que requereixen
la seva continuada adaptació.
El jo autònom característic de
la modernitat deixarà pas,
llegim a La era del acceso, a un
jo proteic, menys reflexiu i
més emotiu i, sobretot, plena-
ment relacional.

CRIT D’ALARMA
El llibre de Jeremy Rifkin és, a
la vegada, també un crit d’a-
larma davant les conseqüèn-
cies de les múltiples transfor-
macions que estem vivint.
L’autor nord-americà ens par-
la dels nous magnats empre-
sarials que controlaran la no-
va economia, descriu les crei-
xents dificultats dels Estat na-
ció per controlar unes activi-
tats descontextualitzades
geogràficament, denuncia la
divisió del món entre connec-
tats i desconnectats i es mos-
tra preocupat per la reducció
de la cultura a simple comerç.
Sobre aquesta qüestió, que
clou el llibre, la seva argu-
mentació és diàfana. Si la cul-
tura perd la seva arrel comu-
nitària i es redueix a entrete-
niment comercial, el valor
cultural s’esgota. Per tant, si la
nova economia devorés total-
ment el món de la cultura
posaria en perill el seu propi
futur. La solució de Rifkin
passa per restaurar l’equilibri
entre cultura i comerç i per
valorar una educació comuni-
tària que, sense oblidar el ci-
berespai, sàpiga reconèixer el
saber col·lectiu de les comuni-
tats geogràfiques. La era del ac-
ceso és, doncs, un llibre bri-
llant i ple d’idees que no no-
més anuncia amb dades i ar-
guments el món que tot just
comencen a albirar, sinó que
també adverteix sobre els seus
perills i incerteses.

Lleu com l’agonia
P O E S I A

E D U A R D E S C O F F E T

Herberto Helder, Última
ciència. Traducció d’Arnau

Pons. Pagès Editors.

Lleida, 2000.

L
a poesia pot ostentar
el luxe de la filosofia
escapçada i del vers
escapçat que amaga
una part de si. La po-

esia omple d’aire la boca i
s’engendra als pulmons i es fa
evident en aquell cos desgave-
llat que acaba essent, quasi
sempre, el poeta. Alguns pen-
saran que el poeta és or. D’al-
tres que és sang. D’altres, que
ve ferit des de la cendra. I és
justament en aquesta trans-
formació de la matèria, en
aquesta supervivència i en
aquesta mort entre els estats
on s’atura l’obra d’Herberto
Helder. És sang, diu ell, el cos
del poeta. I és or, diu ensems,
allò que es fa del que és cre-
mat, fins a extasiar-se. I la sang
mou una veu que s’eixabranca:
persegueix aquella fórmula, la
darrera, que ens permetrà
desxifrar el cos en el seu neguit
aurat. Una última ciència.

Helder és una de les veus més
frements de la poesia portu-

guesa. Ho diu Manel Guerrero
al pròleg i ho demostra la tra-
ducció d’Arnau Pons. Si abans
havia traduït Gastão Cruz (jun-
tament amb Sala-Sanahuja, a
Negranit el 1999) i Luiza Neto
Jorge (també a Pagès, l’any pas-
sat), ara continua el recorregut
amb un autor que va més enllà
de les afinitats cronòlogiques
amb els esmentats. Unes afini-
tats que se separen al final:
Luiza Neto era la impuresa
d’un cos baldat per l’or; Helder
balda el cos tot cercant-hi l’or
de la paraula. No és debades
que Arnau hagués afrontat la
primera amb la complicitat que
impliquen les versions i que ho
hagi fet ara amb el distancia-
ment d’una traducció. És una
veu, la d’Helder, que es vol lleu
com l’agonia, que sap situar-se
en una determinada contem-
poraneïtat, que no retrata poe-
mes sinó que els fa i que alhora
enllaça amb algunes de les
grans línies de tensió de la hu-
manitat.

És el seu un univers en què
l’ésser i la ciència entreteixei-
xen unes relacions intraviades.
I la ciència és l’alquímia i l’as-
trologia. L’ésser que neix, i fa
néixer i fa morir, i no escapa
de l’enigma: busca fins al dar-
rer moment les paraules que
l’entendran. No és l’última ci-
ència aquella que serveix per
avançar. L’última ciència és
aquella que donarà sentit a la
veu de la paraula, i a l’ésser. No
una ciència que vesteix, ans
una ciència que basteix, que el
basteix. Com diu Guerrero, el
saber últim dels filòsofs, dels
poetes i dels folls. Hi ha evi-
dentment, en l’última ciència,
un principi de demència, tot i
que no és el del cap dins l’am-
bulància, de Luiza Neto.

UN RECORREGUT INTENS
Última ciència és un llarg poema
estructurat en 5 seccions. Un
recorregut intens des de la cri-
atura engendrada fins a la
transformació de la matèria

passant per la naturalesa de
l’escriptura. Un poema que
deixa racons mentre viatja cap
a la llum. És en la llum que
neix la vida i mor i que els as-
tres es mouen. I és a poca llum
que l’alquimista va treballant.
Algú ja ha dit que el poeta n’és
un, sense tal vegada pensar
que n’hi ha d’altres que escri-
uen dins les cendres que l’al-
quimista ha deixat al seu pas.

Es tracta d’un poema ric en
imatges, en què els diversos
elements apareixen, i es
transmuten sigilosament. I
darrere l’escriptura torrencial
hi ha una veu que ateny tots
els punts cardinals d’aquesta
última ciència. I entremig, un
jo treu el cap amb certa
abruptesa: el poeta que es
pregunta per què i fins a on.
Des d’un cant fort, desbor-
dant, que tensa l’ésser entre
les coordenades de la seva as-
trologia. I es fa preguntes i es
fa respostes: “Sóc un lloc que
desborda”.

I l’ésser que desborda ho fa
amb la paraula, amb els fils del
poema, rere cada imatge. Per-
què quan la mare engendra,
parla. Quan els astres es mo-
uen, parlen. Quan l’alquimista
investiga, busca les paraules. I
el poeta no pot fer res més que
buscar el motiu últim de les
paraules que neixen als seus
pulmons. Es tracta d’un art es-
padat que emergeix tot sol, que
surt a la llum per ordenar-la i
inevitablement mor, mata:
“L’art més fort de morir / per la
música, per la / memòria”. I la
música, el ritme surt de dins i
s’hi enfonsa: des del sobresalt,
des de l’agonia, des d’una
monstruosa jubilança. “I el
vent d’aqueixa paraula és una
expansió de la terra”. El poeta
és el dement, el cercador de
l’última paraula, i alhora
“Ningú no té més pes que el
seu cant”.

Última ciència sacseja el lec-
tor, perquè Helder el col·loca
dins del seu neguit. El trastoca
i el fa girar al seu univers. Un
poema d’una força expansiva,
que engrapa les paraules i les
condemna a un cant que no
pot fer res més que extingir-se
en l’agonia. Un cos, el poema,
que ostenta el luxe de la poe-
sia, que s’escapça en sang i ai-
re: una rosa dins el cap.


