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1. Marc teòric 

 

1.1. Introducció i hipòtesi 

La democratització de l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(TIC) ha influït en un ampli ventall de fenòmens culturals. Les TIC no sols hi 

condicionen l’accés, a través d’un mitjà diferent, sinó que també incideixen en el 

contingut i, fins i tot, en la percepció global que en tenim. El canvi de paradigmes que 

en resulta provoca l’obsolescència de diversos mètodes i categories d’estudi que afecten 

disciplines de diversos àmbits científics. D’aquesta manera, la inestabilitat de les 

distincions entre alta cultura i baixa cultura o entre folklore i cultura pop es fa més 

evident. De fet, actualment podem percebre una acceleració en el consum del temps pop 

[vg. 1.4.] assentada en la reutilització de signes culturals procedents de diversos 

moments històrics i del que tradicionalment s’han considerat diversos nivells culturals 

[vg. 1.3.] però que, per tal de ser efectius, esborren les marques d’origen i esdevenen 

pura contingència, percebuts amb naturalitat pels consumidors en un sistema —una 

realitat— intrareferencial, per als quals esdevenen un vehicle d’expressió col·lectiva 

amb un funcionament semblant —i molt més viu actualment— al de l’intercanvi 

folklòric amb ítems provinents dels gèneres tradicionals (rondalles, llegendes, 

cançoner…): una expressió establerta entre l’efervescència de la cultura pop i el 

patrimoni cultural nacional. Aquesta ampliació de l’àmbit de la folklorística (per al qual 

el model d’estudi tradicional de la filologia esdevé insuficient) i dels mecanismes de 

comunicació cultural, s’assenten sobre un complex sistema de relacions de poder i de 

conformació de la realitat social que provoquen una redefinició del contacte que 

establim amb els diversos focus d’emissió cultural —de territoris i nacionalitats molt 

diverses— als quals estam exposats, així com les motivacions polítiques que hi ha 

darrere de l’inevitable procés de selecció i de conformació d’allò digne d’estudi o de ser 

considerat patrimonial i, per tant, nacional [vg. 1.4.3.]. 

A continuació delimitarem la definició de folklore, tot enfocant-la des d’un punt de 

vista pragmàtic, amb uns continguts construïts a partir d’un conjunt de trets culturals 

que condicionen l’existència d’un grup social. Després, explicarem quines són les 

característiques del consum de la cultura pop del nostre temps, quins fenòmens de 

conformació i percepció de la realitat social el fan possible i, finalment, què suposa 

aquest consum específic i com desafia les etiquetes i els mètodes tradicionals 
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d’aproximació a l’estudi del folklore o del patrimoni i del concepte de cultura nacional, 

sobre el qual assenten les seves definicions. Per acabar, aplicarem aquest mètode 

d’anàlisi a l’estudi d’un corpus de folklore cibernètic. 

 

1.2. Què entenem per folklore? 

1.2.1. El folklore com a ús 

Roviró (1992) defineix el folklore a partir de les idees de Pujol (deutor de Ben-Amos), 

que explica que per tal que hi hagi folklore cal un petit grup que comparteixi un mateix 

sistema de signes, els membres del qual es trobin en contacte directe i hagin de resoldre 

un obstacle —que pot ser estrictament físic o d’ordre immaterial— i que per a tal fi el 

subjecte s’empari en l’art —i així aconsegueixi imposar-se de forma menys agressiva— 

(72-74). D’aquesta manera, diu Roviró, el folklore ve donat pel context i no pel text, el 

folklore és comunicació i «creació continuada» que «només pren sentit en tant que 

s’usa» (101). 

Matisem d’entrada el concepte de petit grup, que ha esdevingut, a través de l’ús en 

distintes disciplines, gairebé un comodí. Aquest es relaciona amb la construcció de la 

identitat i l’autoconcepte (Myers 2005, 40-51): el conjunt de respostes que cadascú de 

nosaltres formularia davant la pregunta «qui sóc?». Els valors i creences que impliquin 

aquestes respostes formaran a la vegada els esquemes d’un mateix, patrons 

d’autodefinició que condicionen la nostra percepció de la realitat en aspectes tan 

rellevants com ara la memòria. L’autoconcepte també estarà condicionat per factors 

externs, relacionats o bé amb els mecanismes de socialització primària —en què els seus 

integrants es relacionen de forma directa, íntima i personal—, amb els de socialització 

secundària —que genera relacions transitòries que no es basen en els individus per si 

mateixos sinó en altres objectius—, o bé amb la cultura en la qual ens trobam immergits. 

D’aquesta manera, podem definir el concepte de grup social com «dos o más personas 

que comparten un sentimiento de unidad y están ligados por pautas de interacción social 

relativamente estables» (Vander Zanden 1995, 437). Els grups es defineixen segons 

diversos tipus de fronteres i no constitueixen únicament un conjunt d’individualitats, «al 

agrupar a nuestros congéneres en unidades sociales, forjamos una existencia más allá de 

los individuos que las componen» (440), sinó que posseeixen un determinat grau de 

cohesió interna, és a dir, una consciència d’unitat que en determina l’eficiència i ajuda a 

definir-ne la identitat. Aquesta va més enllà de l’endogrup (aquell al qual es pertany, que 

pot no ser aquell amb el qual hom s’identifica, el grup de referència, que du a terme la 
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funció normativa) i també té en compte l’exogrup, l’alteritat oposada, el grau de la qual 

es mesura amb la distància social. Un altre element important per a la conformació de la 

identitat són els rituals, presents en qualsevol grup, que col∙laboren en la creació d’una 

consciència col∙lectiva, i que s’estenen des del fet folklòric als hàbits de la vida 

quotidiana. 

A partir d’aquesta definició, conclourem que els textos folklòrics no es caracteritzen 

per la forma. De fet, Roviró (1992) parla de diversos tipus de textos folklòrics, segons si 

utilitzen les formes proporcionades per la tradició (comunicació folklòrica de recurs), 

empren continguts nous que són creats de forma espontània —o no, però que no 

pertanyen al repertori tradicional— (comunicació folklòrica de creació), o combinen en 

el seu discurs formes dels dos tipus de comunicació esmentats (comunicació folklòrica 

mixta). 

Però en quin tipus de situacions comunicatives pot aparèixer el folklore? En què 

consisteix l’obstacle? Per definir-lo, l’autor s’ajuda de les teories de la informació i de la 

fonètica acústica per concloure, bàsicament, que si s’esdevenen amb un resultat exitós 

qualsevol de les múltiples causes que poden provocar soroll (un atemptat de qualsevol 

tipus contrari a la organització del codi de signes) en l’acte comunicatiu i, 

conseqüentment, l’ona acústica no es transmet correctament i/o no és degudament 

interpretada, es pot optar per recórrer a un acte de comunicació folklòrica, el qual hi 

aplicarà un filtre subjectiu i cultural compartit per l’emissor i el receptor i assegurarà 

així l’èxit de la comunicació. D’aquesta manera, quan augmenti el grau d’incertesa del 

missatge en l’acte comunicatiu fins al punt que es pugui  percebre i/o descodificar 

incorrectament, l’emissor entri en una espiral discriminatòria de reacció positiva de 

feed-back o percebi una reacció negativa de feed-back per part del receptor, aleshores 

ambdós podran recórrer al recurs del folklore i ajudar-se de l’art per tal de fer-se més 

entenedors. En aquest sentit, el folklore esdevé repetició i convenció, un recurs 

comunicatiu. 

La principal aportació de la lingüística acústica a la teoria del folklore és el concepte 

de soroll, que amb l’ajuda de la semiòtica textual i la pragmàtica situen l’acció que es 

deriva de les unitats lingüístiques (del text en si) utilitzades en l’acte comunicatiu com 

una de les possibles portes d’entrada a la comunicació folklòrica: «així hem d’interpretar 

les paraules de J. M. Pujol [...] “sempre que no utilitzem la comunicació en funció 

essencialment informativa, fem folklore”» (89).  

És en el discurs on trobem un espai per a l’expressió de la interacció del subjecte 
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dispers amb tot allò que l’envolta i l’afecta. A causa de la diversitat dels factors que 

poden incidir en aquesta interacció, els obstacles poden prendre distintes formes i poden 

provenir de l’acte locutiu, l’il·locutiu o del perlocutiu: per equilibrar una situació difícil 

o una resposta que no coincideixi amb l’esperada, per la disminució de la cortesia 

lingüística o l’amenaça a la face (prestigi personal) d’algun dels interlocutors… Així 

mateix, es mouran en un grau de conflictivitat determinat regulat per la pragmàtica 

(Brown & Levinson 1978). 

Però quina és la naturalesa del text? A més de destacar que ha de ser emprat en una 

situació actual per tal que prengui sentit (el text folklòric genera el seu contingut en la 

relació dels seus elements interns i dels externs), Roviró parla d’una estructura de 

manipulació (93) comuna a qualsevol text folklòric que imposa de manera subtil i 

emparada en l’art una veritat determinada ―qualitat poc definida que qüestionarem més 

endavant, probablement una apropiació d’unes formes artístiques, de vegades 

fossilitzades, que imposen la seva interpretació o bé a través de la forma o del context 

comunicatiu. 

En resum, els factors que Roviró (1992) considera necessaris per a considerar un text 

folklòric es divideixen entre endògens i exògens. En els primers hi inclou: que el seu ús 

no sigui simplement informatiu ―és a dir, que tingui elements díctics que es refereixin 

al context i als interlocutors―, i que recorri a l’art i a la recreació estètica. Pel que fa als 

factors exògens argumenta que cal que impliqui una competència comunicativa 

folklòrica ―perquè l’acte comunicatiu funcioni és necessari que també el receptor 

reconegui en el misstage l’ús folklòric i accepti el “contracte”―; que sigui usat en petit 

grup (tot i que de vegades el propi destinatari del text folklòric pot ser un mateix que 

amb l’ús folklòric contribueix a reforçar una automanipulació o també, en presència 

d’un petit grup, l’emissor pot dirigir-se als altres per reflectir-hi un missatge adreçat en 

realitat a si mateix); i que tingui per objectiu la superació d’un obstacle. 

 

1.2.2. El folklore com a contingut: l’expressió de la metàfora 

De què està fet el folklore? Concebem el folklore com un núvol que ens envolta, del 

qual podem disposar sempre que ho necessitem i que, de fet, es troba present en la 

majoria de les nostres converses quotidianes. No podem defugir el folklore així com 

tampoc no podem defugir els factors exteriors al text que intervenen en la comunicació. 

A més, els ítems folklòrics estan condicionats per la cultura en què es produeixen tant en 

la forma com en el contingut. Però com és possible la creació del folklore en el codi? 
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Probablement la qüestió admeti una resposta múltiple, però hi ha un recurs que pot ser 

important: la metàfora. 

Per Lakoff & Johnson (1995), la metàfora és una estructura del llenguatge quotidià, 

una estructura de pensament present en el sistema conceptual ordinari que contribueix a 

definir com percebem les situacions quotidianes: «La metáfora no es solamente una 

cuestión del lenguaje [...] los procesos del pensamiento humano son en gran medida 

metafóricos. Las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles, precisamente, 

porque son metáforas en el sistema conceptual de una persona» (42). El llenguatge —i, 

per tant, els conceptes metafòrics— són sistemàtics, s’agrupen i es relacionen entre ells 

de tal manera que la interrelació del concepte metafòric i l’expressió metafòrica 

condicionen una pràctica metafòrica: «la estructuración metafórica que se implica aquí 

es parcial, no total [...] parte de un concepto metafórico no se ajusta ni puede ajustarse a 

la realidad» (49). El fet que la metàfora que li dóna nom es centri en un dels matisos i 

aspectes que pot tenir un concepte ens el simplifica i condiciona la manera d’entendre’l. 

S’estableix així un sistema de gradacions de preferència en el codi compartit: el sistema 

metafòric no es basa en la coherència —sovint trobem ítems folklòrics que es 

contradiuen entre si— sinó en la convencionalitat, en la recodificació dels símbols 

primaris en metàfores i en ítems folklòrics i en l’elecció dels que representen uns valors 

o uns altres, segons el context. 

Els autors distingeixen entre dos tipus de metàfores: les metàfores estructurals, en 

què un sol concepte es defineix en comparació amb un altre, i les metàfores 

orientacionals, en què són un conjunt de conceptes que es defineixen en comparació 

amb un altre, en general prou sovintejat en diversos àmbits (per exemple, “allò «bo» és 

alt i allò «baix» dolent”), sempre regits per una sistematicitat i coherència generals, i 

fonamentat en raons físiques o culturals.  

Però tot això no seria rellevant si no fos perquè  

 

los valores más fundamentales en una cultura serán coherentes con la estructura metafórica de 

los conceptos fundamentales de la misma [...] nuestros valores no son independientes, sino que 

deben formar un sistema coherente con los conceptos metafóricos con los que vivimos. No estamos 

afirmando que todos los valores culturales coherentes con un sistema metafórico existan en realidad, 

solamente que aquellos que existen y están profundamente establecidos son consistentes con el 

sistema metafórico (60). 

 

D’aquesta manera, dins cada cultura les diverses metàfores s’agrupen de forma 
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jeràrquica tot imitant-ne el sistema de valors i de tal manera que es mantindran en totes 

les subcultures, en què només podrà canviar-ne el contingut o l’objecte real que 

s’identifica amb la metàfora (Lakoff & Johnson posen l’exemple de la superioritat en el 

sistema conceptual i metafòric de la nostra cultura de l’asseveració “més és amunt” —

conjuntament amb altres valors com ara “bo és amunt”—, que podem observar en 

exemples com “la taxa de criminalitat ascendeix”: les coses que suposadament 

consideram perjudicials també ascendeixen, i aquest fet es manté a tota la cultura que 

comparteix el mateix sistema metafòric “més” o altres conceptes com “bo” o “feliç” 

sempre seran “amunt”, allò que podrà canviar en les diverses subcultures és el que hom 

entén per “bo” o per “feliç”).  

Els autors ens ofereixen diversos models de metàfores i premisses del nostre sistema 

conceptual. Vegem per exemple el tractament típic d’una societat postindustrial que 

conceptualitza el temps en tant que bé material: “el temps és diners”. Fixem-nos, però, 

que aquesta metàfora n’implica unes altres com ara “el temps és un recurs limitat” i 

també, per tant, “el temps és un objecte valuós”. Totes aquestes queden reflectides en 

expressions com “pagar per hores”, “guanyar/perdre (el) temps” o “tenir temps”, de tal 

manera que actuen de forma coherent amb totes les seves expressions lingüístiques i 

també aquestes entre elles; tot plegat fa que conceptualitzem la nostra relació amb el 

temps (quelcom més aviat abstracte) a partir de les nostres experiències diàries amb els 

diners. 

Però com podem relacionar tot això amb el tema principal del nostre estudi? Hem 

vist que el folklore és un recurs que condiciona inevitablement la nostra comunicació 

quotidiana, com també la condicionen (i en aquest cas és absolutament impossible 

escapar-ne) les metàfores en què vivim. De fet, sovint podem trobar metàfores en els 

texts folklòrics, que de vegades no són més que realitzacions tangibles d’alguns 

conceptes metafòrics que tenim assumits; en el cas de l’exemple que hem posat més 

amunt relacionat amb el temps, podem trobar parèmies com “aprofita el temps, que val 

el cel” o “el temps és or, per això perdre’l no es pot”. En qualsevol cas, el material 

folklòric generat dins una cultura determinada suposarà una recodificació dels signes 

que podran representar distintes vessants del sistema conceptual dels parlants, de la 

cultura en què es troben inserits. Si tenim això en compte es fa palesa la conveniència 

d’estudiar el fet folklòric com una vessant de la comunicació més que no pas com un 

ítem artístic que condensi l’essència d’una nacionalitat. 
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1.3. L’art, el Kitsch i el lloc del folklore en la cultura de masses. 

1.3.1. L’artisticitat 

Una de les característiques de les diverses definicions del folklore que s’ha mantingut 

amb un grau d’importància variable al llarg del temps és la de la seva configuració 

artística. Actualment és una noció assumida per la majoria de teòrics que l’artisticitat 

d’un objecte és una condició cultural —o, si ho preferim, social. Així mateix, en el cas 

del folklore, aquesta idea resulta poc operativa per a l’anàlisi del fet folklòric, una 

romanalla de la folklorística tradicional, que posa èmfasi en les característiques textuals 

del text, en tant que quelcom fixat, patrimonial, que pren com a natural i fix allò que és 

culturalment matisat: «s’interessa més pel contingut i pel resultat que per la forma 

d’assoliment i d’aparició del text folklòric», no importa «ni l’ús, ni el mitjà ni la 

finalitat, sinó el resultat, fossilitzat i descontextualitzat» (Roviró 1992, 77). Així, els 

texts que recull no tenen un ús real, estan mancats de context comunicatiu, del qual se’ls 

extreu intencionadament amb la idea de fixar la forma del text, de manera que «pretén 

que un text acabat de generar sigui etern, “enllaunable”, i en qualsevol moment es pugui 

descongelar, executar, que seguirà sent folklòric» (77) —com explicarem més endavant, 

es tracta d’un simulacre d’etnografia que consent la liquidació dels referents a canvi de 

la preservació de l’objecte etnogràfic, ara elevat a la categoria de patrimoni.  

Així mateix, Roviró fa servir les idees d’Eco (1970) per tal de justificar la configuració 

artística del fet folklòric a partir de la manipulació intencionada de la informació que 

s’hi produeix i que provoca una nova configuració del seu contingut. Aquestes dues 

operacions posen en marxa una «funció semiòtica original que enceta un procés de 

canvi de codi» i, com a conseqüència, muden la visió del món que fins aleshores tenien 

el receptor i l’emissor, mentre que aquest últim focalitza la seva atenció en les reaccions 

del receptor per tal d’interpretar-lo (96). 

Ara bé, l’artisticitat és una invenció cultural, un concepte que tot i que sigui percebut 

com quelcom natural es defineix en relació amb una sèrie de factors socials paral·lels. 

Recordem per exemple la revolució que implicà, al segle passat, la popularització del 

pop art, que allunya la definició de l’artisticitat dels conceptes d’originalitat i d’obra 

única. Igualment, com veurem més endavant, en l’actualitat trobem a Internet diversos 

ítems folklòrics que hom dubtaria a qualificar d’artístics, possiblement per la seva 

automatització —la generació assequible per a qualsevol usuari que conegui, per 

exemple, les pàgines que proporcionen el material necessari (especialment imatges), ja 

creat, arquetípic, que hom només haurà de combinar—, característica paradoxalment 
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pròpia de bona part de l’art de la societat postindustrial. 

L’art esdevé, doncs, un fenomen divers i contradictori, sovint un mecanisme de 

legitimació, de sacralització, d’unes pràctiques i uns agents d’una societat determinada. 

En qualsevol cas, ens resulta interessant el factor de manipulació que hi atribueix 

Roviró per com ens permet relacionar el folklore amb la cultura de consum, els ítems de 

la qual sovint s’han definit perquè la interpretació n’és molt evident i, de tal manera, 

asseguren una manipulació i un canvi de conducta en el consumidor. Eco (2009) 

classifica en nivells l’art que podem trobar a l’època postindustrial i centra la diferència 

entre l’alta i la baixa cultura en l’accessibilitat, la tinença d’uns codis d’interpretació. 

Aquests codis, en la seva acumulació, permetran l’accés a diversos nivells culturals 

però, en cap cas, no implicaran una distinció qualitativa. Vegem, doncs, les 

característiques més rellevants de la nostra societat pel que fa a la recepció de l’ítem 

artístic i, de rebot, de l’ítem folklòric, més acostat a un determinat tipus de nivell de 

públic (brow) que no pas a uns altres. 

 

1.3.2. L’art i la cultura en la societat de masses 

El terme societat de masses ha tingut diversos usos i significants al llarg de la història, 

un tipus d’estructuració social sorgida a partir de la Revolució Industrial la rellevància 

de la qual va molt més enllà del condicionament del fet artístic: 

 

“cultura de masas” se convierte entonces en una definición de índole antropológica […] apta 

para indicar un contexto histórico preciso (aquel en el que vivimos) en el que todos los 

fenómenos de comunicación —desde las propuestas de diversión evasiva hasta las llamadas 

hacia la interioridad— aparecen dialécticamente conexos, recibiendo cada uno del contexto una 

calificación que no permite ya reducirlos a fenómenos análogos surgidos en otros períodos 

históricos (Eco 2009, 34). 

 

Pel que fa a la valoració que fan d’aquesta estructura social els seus integrants, 

l’autor classifica les opinions en dos perfils oposats: l’Apocalíptic i l’Integrat; els 

primers veuen en aquesta situació l’anticultura i la conseqüent degradació qualitativa, 

mentre que els segons conceben la situació amb un cert optimisme basat sobretot en les 

facilitats d’accés a l’àmbit cultural. Són dues posicions extremes la crítica a les quals 

resideix en la industrialització de la cultura: els Apocalíptics generalitzen la situació i 

creuen que aquesta és dolenta per se perquè influeix els continguts de qualsevol valor 

cultural, mentre que els Integrats creuen en la bondat i el judici estètic del mercat lliure. 
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En qualsevol cas, «[la cultura] es maniobrada por “grupos económicos”, que persiguen 

finalidades de lucro, y realizada por “ejecutores especializados” en suministrar lo que se 

estima de mejor salida, sin que tenga lugar una intervención masiva de los hombres de 

cultura en la producción» (67). 

Però la repercussió d’aquestes condicions de fabricació va més enllà del factor 

econòmic. Segons Eco, són aquestes condicions les que afecten la forma definitiva del 

producte cultural i el seu valor estètic (i no viceversa). Ara bé, probablement l’aspecte 

més rellevant per a aquest treball d’aquest tipus d’organització cultural resideix en la 

manera com aquesta cultura és percebuda:  «una cultura de masas en cuyo ámbito un 

proletariado consume modelos culturales burgueses creyéndolos una expresión 

autónoma propia […] identifica en la cultura de masas una “subcultura” […] sin 

advertir que los matices de la cultura de masas siguen siendo los de la cultura superior» 

(42). Els consumidors identifiquen així la cultura de masses com a cultura pròpia, a la 

qual sovint atribueixen la qualitat de popular, és a dir, expressament feta per a ells, 

però dins la il·lusió que també han estat ells qui l’han creat. En aquesta percepció 

s’equipara la cultura de masses al folklore, fenòmens diferenciats en la seva 

procedència però sense que aquesta distinció sigui advertida pels seus usuaris, fet que 

en possibilitarà un ús semblant: els ítems pop també esdevenen signes amb un significat 

mòbil, aprofitable per l’usuari com un mètode d’expressió prefixat, un suport que li 

permeti expressar-se fàcilment. 

La primera conseqüència clara de relacionar l’art i l’actual sistema econòmic és la de 

la rendibilitat: qualsevol producte ha de proporcionar uns beneficis. Així doncs, com 

més fàcil sigui accedir-hi i com més s’adapti al gust general o d’un grup en concret, 

més rendible serà: parlam per tant d’uns nivells culturals però que no corresponen a cap 

consideració de qualitat des d’un punt de vista estètic. Eco no acaba de definir-los amb 

precisió, però optem per comprendre’ls segons la posició que hom ocupa dins el camp 

literari i l’habitus que té incorporat (Bourdieu 1998). D’altra banda, sí que contenen un 

cert element de jerarquia: allò que millor els defineix és la possibilitat d’accés als 

diversos productes culturals, la coneixença d’uns codis que hom pugui aplicar a la 

descodificació del missatge literari: la percepció de l’art varia al llarg de les distintes 

èpoques, des del nivell d’admiració que una obra mereix al codi necessari per 

interpretar-la. En aquest sentit, cada època té un tipus d’art i cadascun d’aquests tipus 

d’art té un codi diferent que el receptor ha de compartir per tal de completar-ne el sentit. 

Aquests codis consisteixen en un conjunt de categories mentals basades, per tant, en el 
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context —sovint eliminat o aportat artificialment en la patrimonialització o en la 

museística—, que ens ajuden a descodificar el missatge artístic de manera òptima: 

 

la legibilidad de una obra de arte es función, para una sociedad dada, de la distancia entre el 

código que exige objetivamente la obra considerada y el código artístico disponible; para un 

individuo particular, de la distancia entre el código que exige la obra y la competencia 

individual, definida por el grado en que el código social, más o menos adecuado, se domina […] 

cuando el mensaje excede sus posibilidades de aprehensión, al espectador sólo le queda la 

opción de desinteresarse por lo que percibe como un abigarramiento sin sentido, como un juego 

de formas o de colores desprovisto de toda necesidad; o de aplicar los códigos de que dispone, 

sin interrogarse si son adecuados o pertinentes (Bourdieu 2010, 75-76). 

 

D’aquesta manera, si hom no ha adquirit els codis necessaris per a la descodificació 

de l’obra, emprarà en la seva percepció «los intereses y las expectativas que sustentan 

su percepción cotidiana, consagrándose de esa forma a una “estética” funcionalista que 

no es sino una dimensión de su estética o, mejor, de su ethos de clase» (77). Així, 

s’acostaran més al highbrow aquells individus que siguin capaços de posar en 

funcionament de forma correcta una major quantitat de codis i, per tant, d’accedir a la 

interpretació d’una major quantitat d’estils i peces artístiques. Existeix, per tant, un codi 

dels codis, ja que en una societat s’acostumen a succeir a la vegada diversos moviments 

artístics, cadascun amb un codi propi: 

 

la aptitud para poner en suspenso todos los códigos disponibles para remitirse a la obra 

misma, en lo que tiene de más insólito a primera vista, supone el dominio práctico del código de 

los códigos que regula la aplicación adecuada de los diferentes códigos sociales objetivamente 

exigidos por el conjunto de las obras ofrecidas en un momento dado del tiempo y que, a pesar de 

su universalismo aparente, debe su rareza y su valor al hecho de que es un producto muy 

particular de una situación histórica particular y de condiciones sociales de excepción (83-84). 

 

Així mateix, això passa desapercebut al consumidor, ja que l’educació escolar i 

familiar, a mesura que interioritza un mateix model d’arbitrarietat cultural, tendeix a 

ocultar-ne aquesta mateixa qualitat: com veurem més endavant, el valor estètic, el 

llenguatge poètic, esdevé un mite (Barthes 2005), una narrativa cultural justificada en la 

seva naturalització. Parlam així d’un ideal de percepció pura, d’una sublimació de l’art 

que no té en compte el factor social, particularitat que forma també part del gust concret 

de l’època i de la seva concepció del fet artístic. Aquesta condició actual de sublimitat 
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correspon segons Bourdieu a un procés d’autonomització: 

 

comenzando en el momento en que la obra de arte se despoja de sus funciones mágicas o 

religiosas […] paralelamente a la constitución de una categoría relativamente autónoma de 

profesionales de la producción artística, cada vez más inclinados a no conocer otras reglas que 

las de la tradición propiamente artística recibida de sus predecesores, que les proporciona un 

punto de partida o un punto de ruptura y los coloca cada vez más en condiciones de liberar su 

producción y sus productos de toda servidumbre social (2010, 68). 

  

Establerts els espais de la cultura actual, cal definir els moviments i els intercanvis 

que s’hi produeixen. És possible l’intercanvi entre els diversos nivells? En aquest 

context es fa important el concepte de Kitsch, propi del que Eco anomena Midcult —la 

cultura pròpia del middlebrow. 

Actualment, pel que fa als valors estètics, coexisteixen dos focus principals de 

producció artística: l’avantguarda «que no pretende y no debe aspirar a una inmediata 

comprensión, y que lleva a cabo una acción de experimentación sobre las formas 

posibles» i d’altra banda «un sistema de “traducciones” y “mediaciones”, algunas con 

intervalos de decenios, que por su modo de formar […] se encuentran a niveles de más 

vasta comprensión» (Eco: 2009, 73) que anomenem Kitsch : 

 

El Kitsch es la obra que, para poder justificar su función estimuladora de efectos, se recubre 

con los despojos de otras experiencias y se vende como arte sin reservas […] es aquello que se 

nos aparece como algo consumido; que llega a las masas o al público medio porque ha sido 

consumido; y que se consume (y, en consecuencia, se depaupera) precisamente porque el uso a 

que ha estado sometido por un gran número de consumidores ha acelerado e intensificado su 

desgaste (124, 113). 

 

La funció principal del Kitsch és la d’adaptar les troballes estilístiques i argumentals 

realitzades per l’avantguarda a un nivell d’exigència inferior. Per a tal fi, redueix 

aquestes noves formes als seus efectes: «mientras la vanguardia […] imita el acto de 

imitar, el Kitsch (entendido como cultura de masas) imita el efecto de la imitación» de 

tal manera que «tiende continuamente a sugerir la idea de que, gozando de dichos 

efectos, el lector está perfeccionando una experiencia estética privilegiada» (89-90). 

Així mateix, hem de puntualitzar que les obres de l’alta cultura tenen també el seu propi 

mercat i el seu tipus de consumidors i que, sovint, es converteixen en objectes fetitxe, 

obres venerades d’una manera igualment passiva a través dels valors afegits que les 
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acompanyen més que no pas d’un consum directe. 

Tots aquests conceptes tenen un conjunt d’aplicacions pràctiques en l’estructura dels 

missatges presumptament poètics. A grans trets i seguint les teories formalistes, podem 

dir que el missatge poètic centra l’atenció en si mateix, en la seva pròpia naturalesa, en 

la funció poètica del llenguatge, «utiliza a propósito los términos de forma que su 

función referencial sea alterada» (107-108); per a descodificar-lo caldrà una construcció 

del sentit que ens remetrà a altres aspectes i ens farà fixar l’atenció molt més enllà del 

seu significat: el seu significant i la relació que té amb altres elements del context: «al 

tiempo que centra la atención en sí mismo […] propone nuevas alternativas a la lengua 

de una comunidad, nuevas posibilidades de código […] se convierte en un estímulo y 

fuente de nuevos modos de expresión» (127). A mesura que l’autor vulgui delimitar-ne 

el significat, hi introduirà elements redundants i de cada vegada més evidents, tòpics, 

que si arriben a l’excés i no es dissimulen amb la resta del context (suposant que no 

sigui de la mateixa naturalesa que aquests elements) faran del missatge Kitsch.  

És en aquesta interpretació predeterminada on podem connectar el Kitsch i el 

folklore. En general, els ítems folklòrics, a causa de la seva estructura de manipulació, 

comporten una interpretació determinada; per a tal fi, o bé imiten l’efecte d’estilemes 

del que Eco anomena l’avantguarda o bé es repeteixen sovint. És en aquesta prescripció 

interpretativa reforçada per la tradició i pel rerefons conceptual metafòric compartit de 

la societat on rau l’efectivitat del folklore i, a la vegada, la característica que l’acosta a 

allò Kitsch. I això s’intensifica encara més en el cas de la noció tradicional de folklore i 

de l’Arxivística Folklòrica (Roviró 1995); parafrasejant Eco, si, per exemple, els 

arguments de l’AF arriben al públic en general és perquè han estat consumits i, 

conseqüentment, depauperats i desgastats; han estat rosegats i congelats, a punt per a ser 

usats (entre d’altres alternatives) en una situació comunicativa amb un cert grau de 

conflictivitat, i serà precisament aquesta digestió parcial de l’argument folklòric el que 

assegurarà que els interlocutors n’entenguin el significat. Val a dir, però, que aquesta 

relació del Kitsch amb el folklore es produeix sobretot a nivell formal en qualsevol  

ítem que funcioni com una estructura prefixada, però no és pas sempre extensible a 

l’acte de comunicació folklòrica, en tant que no ve determinat tant pel text sinó pel 

context comunicatiu. 

 

1.4. L’acceleració del pop 

Una vegada caracteritzats i ubicats el folklore i els ítems artístics de la cultura de masses 
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a partir dels seus continguts, vegem la dinàmica de producció de la cultura pop en tant 

que producte característic d’una època i uns mecanismes de conformació de la realitat 

que deuen la seva eficàcia a amagar la seva motivació cultural. Vegem així com el 

procés de creació d’ítems de consum per part de la indústria pop i l’activació 

patrimonial per part del poder polític segueixen procediments idèntics, semblança 

possible només a causa de la naturalesa dels seus missatges —basats en la reutilització i 

la descontextualització— i de l’entorn en què es construeixen. Tot plegat, factors que 

desdibuixen les fronteres entre l’alta cultura i la baixa cultura mitjançant la confluència 

entre la cultura pop i la cultura popular-patrimonial, entre la inestabilitat del temps cíclic 

del pop i la tendència a la fixació pròpia del patrimoni que el complementa. 

 

1.4.1. El simulacre de la cultura 

Brabazon & Redhead (2013) analitzen, a partir de la figura de Lady Gaga, l’evolució de 

la cultura pop des de la seva capacitat d’absorció dels fenòmens de la contracultura 

durant les darreres dècades del segle XX i l’evolució cap a l’actual tendència al 

reciclatge de referents que esdevenen per a la següent onada de cultura pop poc més que 

una mera forma adaptable a les seves necessitats expressives. Així, haurem de parlar de 

la cultura pop com d’una successió de cicles encadenats que la connecten amb la cultura 

que tradicionalment s’ha considerat no-pop: «there’s a movement from popular culture 

to post-popular culture. Unpopular or post-popular culture is the fodder of popular 

memory. It is woven into the fabric of fans’ lives, only to return as a memory trigger 

and nostalgia» (3). Així mateix, aquest trànsit entre cercles no és gratuït —«pop content 

is degrading, through cascading cycles and loops» (6)—, sinó que, com vèiem, apropa 

l’ítem artístic a la noció de Kitsch. En qualsevol cas, des del nostre punt de vista, aquest 

transvasament de materials desdibuixa la frontera entre allò pop i no-pop, i ens fa pensar 

que el pop, si de cas, més que d’una qüestió de contingut es tractaria d’un ús, d’una 

manera de consum i comunicació cultural, com en el cas del folklore.  A partir de 

l’aparició en el tombant de segle de les TIC, podem observar una acceleració a nivell 

espacial i temporal d’aquesta cascada del cicle pop que tindria dues causes principals: 

una deterritorialització i una desintermediació. 

Defineixen la primera causa com un esborrament del consum cultural lligat a un 

espai físic —i, segons creiem, també nacional—, substituït pels ciberespais, els quals 

caracteritzarem més endavant. Aquest procés de desterritorialització també ha 

esdevingut característic del folklore cibernètic i, de fet, en els últims anys són diverses 
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les reformulacions de les teories existents que s’han fet sobre la conveniència de 

deslligar l’estudi del folklore de la idea del subjecte col·lectiu o l’expressió d’una 

nacionalitat: 

 

Denationalization does not refer to a process of folklore in traditional culture but to an 

attitude a modern society could, or should, establish toward folklore. It reflects an evaluation of 

folklore—or in this case disvaluation—by the society, underscoring the significance a people 

attribute to, or detract from, folklore and tradition. While in the past folklore has been valued as 

essential to the nationhood of a people, Bausinger argues that as a prerequisite for its adequate 

analysis, folklore has to be devalued of its national significance. In contrast to romantic 

perception, Bausinger advocates the study of folklore not as a means for the discovery of 

nationhood but as a way of analyzing and understanding human behavior. (Ben-Amos 1990, 

viii). 

 

D’aquesta manera, també l’estudi tradicional del folklore té una motivació purament 

cultural a causa de l’ús que se n’ha fet des del Romanticisme, en què ha estat concebut 

com un mitjà vàlid per a la glorificació de la pròpia identitat, necessitat que s’explica en 

l’ascens de la burgesia i en la conseqüent necessitat d’una política liberal i un 

pensament positivista que permeti la progressió econòmica i l’expansió colonial: «es en 

este contexto donde el romanticismo impulsa los nacionalismos (con o sin Estado), los 

pannacionalismos y los colonialismos. Los nacionalismos tienen, por lo menos, dos 

virtualidades: convertir la empresa capitalista en una misión histórica y amortiguar los 

conflictos sociales» (Prats 1997, 24). És en la creació de les identitats, de les 

nacionalitats, en què es farà necessària tota una estructura simbòlica que legitimi les 

empreses d’enfocament materialista de l’època i, per tant, s’iniciaran els processos de 

creació i activació patrimonial. Igualment, haurem de superar nocions com les de 

subjecte col·lectiu, que contribueixen també a la naturalització de la concepció 

interessada i romàntica d’estudi del folklore i del fet social en general; al cap i a la fi, tot 

ítem folklòric/pop/patrimonial és una invenció individual a la qual després els altres 

membres de la societat podran adherir-se (33). La utilització d’aquest tipus de conceptes 

és, per tant, una apropiació de les veus dels altres, ja que: «la identidad es [...] un 

instrumento que, creando la ficción de un sujeto colectivo, pone en manos de quien lo 

utiliza toda la energía contenida dentro del círculo de actores que define» (Sanmartín 

1993 apud Prats 1997, 33). 

Així, aquest tret identitari/tradicional desapareix en l’actual ús cibernètic del folklore 
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i en els ítems pop de tal manera que queden només diferenciats per l’origen —popular, 

d’un individu anònim; o industrial, creats des del poder. 

La segona causa, la desintermediació, es refereix al procés pel qual el consum esdevé 

directe: acosta el productor i el consumidor, i precipita la caiguda del paper del crític, 

l’acadèmia o qualsevol altre tipus d’intermediari. Dit d’una altra manera, «the key 

structural changed enacted by desintermediation and deterrorialization is that time loops 

and hoops [...] pop time is cyclical, rather than linear [...] pop history repeats back on 

itself» (Brabazon & Redhead 2013, 5). Aquest fet provocarà en el consumidor un efecte 

d’immediatesa i naturalitat que facilitarà la incorporació d’aquests continguts culturals 

al seu ethos, al que els autors anomenen popular memory, conseqüències que seran 

debatudes cap al final d’aquest apartat. 

Aquesta liquiditat de contexts i fronteres de consum en camps com el de la cultura 

pop o el patrimoni es produeix en un context cultural específic que permet un cert grau 

de descontextualització i passa per un canvi de percepció en la conformació de la 

realitat cultural. Paral·lelament a l’encadenament cíclic del temps pop coexisteix una 

cadena representacional basada en l’abstracció. Brabazon & Redhead (2013) apliquen 

els conceptes de simulacre i hiperrealitat de Baudrillard a la seva conceptualització del 

funcionament dels cicles de la cultura pop. Baudrillard (2012) proposa una triple 

estratificació de la realitat que va des d’un major grau de realitat (segons ha estat 

considerada tradicionalment) a un nou tipus de realitat que anomena hiperrealitat. 

Aquests estadis de la conceptualització són: el real, la representació (del real) i el 

simulacre. En una primera aproximació, direm que aquestes tres fases fan referència a la 

possibilitat de descontextualització i distanciament dels fets que experimentem 

actualment a la nostra civilització occidental. Així, per tal que els fets (el real) puguin 

ser aprehensibles, són transformats en representacions per tal que després puguin, per 

exemple, ser comunicats; però actualment aquestes representacions accedeixen a un 

grau encara més elevat d’abstracció en què perden el referent i són recontextualitzades 

en el no-espai dels mitjans de comunicació on esdevenen la màxima expressió de 

realitat, un simulacre del fet real que, sense cap altre context que el proporcionat per 

tots els altres simulacres, esdevé de mica en mica un significant de valor desplaçat:  

 

Baudrillard’s theory means that an action, event or text is not only immediately represented 

through media but also is inevitably and rapidly re-represented. It circulates as a dis-anchored 

signifier (form), which means that information —content— is disconnected from context and 



17 

temporarily hooks into ephemeral media, only to unhook and continue moving. (Brabazon & 

Redhead 2013, 7). 

 

D’aquesta manera, a causa de la precessió del simulacre, accedim a la hiperrealitat, 

que genera models d’allò real però que són presos com a garantia ontològica. Aquests, 

però, no fan simplement la funció de còpia, sinó que desplacen el llindar de la realitat 

cap a l’abstracció,  ja que «no se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de 

parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una 

operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo» (Baudrillard 2012, 

11). És a partir d’aquesta suplantació que l’autor parla d’hiperrealitat, caracteritzada per 

la supressió dels referents autònoms, convertida en un enorme espai simulat en què 

només podrà referir-se a si mateixa: «no pudiendo trocarse por lo real pero dándose a 

cambio de sí mismo dentro de un circuito ininterrumpido donde la referencia no existe» 

(17). Aquest desplaçament del sentit del “real” a favor de la forma activaria la nostàlgia, 

que provocaria una aclaparadora producció accelerada de referents (buits de realitat) 

que ens elevaria a la hiperrealitat. És en aquest context que la cultura de l’acumulació 

pren sentit, en aquesta nebulosa de la postrepresentacionalitat, dels signes buits i 

naturalitzats a partir de la liquidació dels seus referents, en la mort de tot objecte 

d’estudi real camuflada per la posterior restitució, la necessitat de justificacions a nivell 

simbòlic de la nostra identitat i dels nostres objectius, d’«un mito visible de los orígenes 

que nos tranquilice acerca de nuestros fines, pues en el fondo nunca hemos creído en 

ellos» (25). Aquest mite passa per la linealitat i la preservació, pel patrimoni, per 

exemple, que esdevé un acte etnogràfic macabre que consent l’exposició i la 

descontextualització —la destrucció— de referents que són suplantats pel seu 

simulacre. 

Així, en l’era del buit, el poder es basa en el procés de regulació de la hiperrealitat 

des dels mitjans de comunicació, no pas en l’ocultació dels escàndols sinó en la seva 

naturalització mitjançant el simulacre, el de la política i el de la superació, que es pot 

permetre limitar-se a la negació de les etiquetes anteriors. D’aquesta manera, la 

transgressió queda inutilitzada gràcies a la dissuasió, a partir de la naturalització 

inherent al simulacre provocada per la seva precessió al fet: 

 

Los hechos no tienen ya su propia trayectoria, sino que nacen en la intersección de los 

modelos y un solo hecho puede ser engendrado por todos los modelos a la vez. Esta anticipación 
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[...] es la que da lugar a todas las interpretaciones posibles, incluso las más contradictorias, 

verdaderas todas, en el sentido de que su verdad consiste en intercambiarse, a imagen y 

semejanza de los modelos de que proceden, en un ciclo generalizado (41). 

 

La realitat és així reconstruïda a través de signes i, per tal d’escapar-ne, el poder es veu 

abocat, per tal de perpetuar-se, a aquesta hiperproducció de referents buits condicionada 

per la seva pròpia demanda. Els mitjans de comunicació i el progrés de la tècnica 

esdevenen productors de signes que conformen una realitat no motivada més enllà de si 

mateixa, abocada a apel·lar, com veurem més endavant, a un individualisme narcisista 

(Lipovetsky 2011). La nostàlgia ens porta així a la resurrecció de referents, a la cascada 

constant de reciclatge de significats mòbils per part de la hiperproducció cíclica de la 

cultura pop o, al mateix nivell, a la producció de referents per part del patrimoni, 

ambdós naturalitzats en el mite burgès; un exercici de poder, que intenta escapar de la 

desestabilització interpretativa a partir de la creació artificial de referents. 

 

1.4.2. El mite, missatge propi de la hiperrealitat 

Aquestes condicions de conformació de la realitat haurien d’incidir d’alguna manera en 

la naturalesa dels missatges que s’hi emeten. A partir de la naturalització i la liquidació 

dels referents i de la hiperproducció i reciclatge de signes, establirem el mite (Barthes 

2005) com el tipus de missatge propi de l’era del simulacre. Per Barthes el mite és una 

unitat semiològica, una parla, una forma de significació no limitada pel seu contingut. 

Són uns missatges —ja que en qualsevol època en coincideixen diversos— matisats per 

la història, canviants, però que deuen l’eficàcia al fet que són percebuts com a naturals 

per la societat que els comparteix. El mite es constitueix a partir d’un desplaçament del 

signe lingüístic, constituït en una relació d’equivalència entre significat i significant. 

Una de les principals particularitats del mite —responsable en bona part d’aquesta 

capacitat de mimetització amb la convencionalitat social— és que «se edifica a partir de 

una cadena semiológica que existe previamente: es un sistema semiológico segundo. Lo 

que constituye el signo [...] en el primer sistema, se vuelve simple significante en el 

segundo» (205). Aquesta relació és representada en l’esquema següent (adaptat de 

Barthes 2005, 206), en què escriurem en negreta el nom que l’autor dóna a cadascuna de 

les categories (que adoptarem d’ara en endavant) i en rodona la seva funció 

semiològica: 
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Ara bé, com en els simulacres en relació amb el real, aquest sistema semiològic 

segon s’assenta dins i no sobre el primer, de tal manera que se n’apodera i s’hi refereix 

per tal de poder construir-se i poder completar el propi significat. Pel que fa a la 

constitució del mite, el signe és desplaçat del seu contingut —que podrà ser recuperat 

pel semiòleg per tal de descobrir-ne la  naturalesa intencional— per tal d’esdevenir 

contingència en el mite a partir del seu sentit; a la vegada que el significat és deformat i 

absorbit pel concepte, la part intencional i històricament motivada del mite, que l’uneix 

amb factors externs i retorna el significat al conjunt de manera oberta, ja que pot ser 

transmès a partir de diverses formes i, per tant, no és una entitat unívoca. Així, la 

significació es construeix en una deformació dels seus referents més que no pas per la 

seva supressió, operació possible gràcies a la seva condició de sistema semiològic 

segon, la forma del qual era ja part d’un signe. D’aquesta manera, el mite s’haurà de 

definir pragmàticament a partir de la seva intenció, serà una parla motivada —per 

oposició a l’arbitrarietat del signe—, parcialment construïda en l’analogia entre el 

concepte i la forma, la qual respon en part a les intencions del concepte i té arran de la 

seva posició una doble naturalesa que influeix alhora significat i significant: «[el mite] 

no es “natural”: la historia es la que provee sus analogías a la forma. Por otra parte, la 

analogía entre el sentido y el concepto siempre es parcial [...] una imagen total excluiría 

al mito o, al menos, lo obligaría a captar de ella [forma] sólo su totalidad» (220). 

Pel que fa a la seva recepció, l’èxit del mite es basa en el fet que, mentre que en la 

llengua la relació que es constitueix entre significat i significant és d’equivalència, en el 

mite la relació entre forma i concepte passa a ser percebuda com a causalitat racional i, 
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així, és naturalitzada. D’aquesta manera, el llenguatge del mite troba la seva efectivitat 

en la naturalització, en l’equilibri entre l’eclipsi del concepte —que l’esborraria i en 

provocaria una lectura totalment innocent— i l’enunciació del concepte —que el faria 

evident en les seves intencions i possibilitaria una lectura totalment transparent. En 

virtut d’això, 

 

el mito no oculta nada y no pregona nada: deforma; el mito no es ni una mentira ni una 

confesión: es una inflexión. [...] Amenazado de desaparecer si cede a una u otra de las dos 

primeras formas de situarse, escapa mediante un compromiso; el mito es ese compromiso: 

encargado de “hacer pasar” un concepto intencional, el mito encuentra en el lenguaje sólo 

traición, pues el lenguaje no puede hacer otra cosa que borrar el concepto, si lo oculta; o 

desenmascarar-lo, si lo enuncia. La elaboración de un segundo sistema semiológico permite al 

mito escapar al dilema: conminado a develar o a liquidar el concepto, lo que hace es 

naturalizarlo. 

Estamos ante el principio mismo del mito: él transforma la historia en naturaleza. [...] La causa 

que hace proferir el habla mítica es perfectamente explícita, pero de inmediato queda convertida 

en naturaleza; no es leída como móvil sino como razón. El mito es un habla excesivamente 

justificada (222-223). 

 

El llenguatge del mite s’apodera de diversos tipus de llenguatges, discursos i signes,  

i s’infiltra en diversos àmbits socials, amb un abast més o menys ampli. Un dels 

exemples més significatius és el del llenguatge poètic, que amb la seva voluntat de 

convertir-se en quelcom essencial es fa vulnerable al mite en el desordre dels seus 

signes, fins i tot en la seva negació, de tal manera que l’estranyament esdevé una 

característica semiològica sobre la qual construir i  justificar discursos amb unes 

intencions concretes. Així mateix, el relat mitològic de major abast probablement sigui 

el mite burgès, base de la cultura de consum occidental, el qual a la vegada no deixa de 

ser una realització del mite de l’essència de la humanitat, que s’oposaria en la seva 

immutabilitat a la caducitat del món. Aquest mite burgès i els valors que s’hi lliguen, tot 

i estar motivats de manera política i històrica, són naturalitzats per la societat que els 

comparteix: «practicadas en el marco de la nación, las normas burguesas son vividas 

como las leyes evidentes de un orden natural: cuanto más la clase burguesa propaga sus 

representaciones, más se naturalizan. El hecho burgués se absorbe en un universo 

indistinto, cuyo habitante eterno es el Hombre Eterno» (235-236). 

Així les coses, direm que el mite es caracteritza sobretot per la seva funció: 

«fundamentar, como naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad, lo que es 
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contingencia. [...] el mito es formalmente el instrumento más apropiado para la 

inversión ideológica que la define [la societat actual]: en todos los niveles de 

comunicación humana, el mito opera la inversión de la antifisis en seudofisis» (237-

238), és a dir, transforma allò antinatural —culturament matisat, el que defineix l’home 

en la seva socialització— en veritats racionalitzades, directament assumides pels 

membres de la societat. Com el simulacre, «el mito no niega las cosas, su función, por 

el contrario, es hablar de ellas; [...] les confiere una claridad que no es la de la 

explicación, sino de la comprobación [...] funda una claridad feliz: las cosas parecen 

significar por si mismas» (239). En l’ús de les mitologies hi opera també un factor de 

construcció de la realitat social: la funció del mite és, podríem dir, sumir-nos en la 

hiperrealitat, sustentar-la en una producció massiva de signes i de discursos culturals. El 

mite també es troba situat entre la preservació i el desemmascarament d’un fet real —en 

aquest cas d’una representació, del sistema semiològic primer— i, per la seva estructura 

basada en la reutilització, es troba directament lligat als ítems que fluctuen en les 

cascades del temps pop, ja sigui a partir de la reutilització de motius artístics de 

l’Avantguarda d’èpoques anteriors que fa Lady Gaga, com de l’ús de referents pop en 

l’elaboració de diversos tipus d’ítems folklòrics. 

 

1.4.3. La invenció del patrimoni 

Així mateix, d’entre les categories que ens ocupen, el major grau d’incidència del relat 

mitològic es produeix en el patrimoni, que consisteix en la mitificació d’un conjunt 

d’ítems (folklòrics, artístics, naturals, …) que cedeixen el seu significat originari per 

esdevenir significants d’una determinada condició identitària i nacional. Parlàvem 

anteriorment en ocasió de la desterritorialització de la conveniència de desnacionalitzar 

l’estudi dels ítems folklòrics i de la literatura, ja que és un mètode d’estudi interessat, 

que sorgeix d’unes circumstàncies culturals, històriques i socials determinades. Així, 

Prats (1997, 22-35) parla del patrimoni en termes de construcció social, creat a partir 

d’una invenció —un procés de manipulació d’un conjunt d’ítems per part d’un focus de 

poder polític que pot tenir motivacions diverses— que després és legitimada pels grups 

socials que comparteixen aquest poder, ja que: «sin poder [...] no existe patrimonio». 

D’aquesta manera, la principal funció del patrimoni és l’apropiació d’uns ítems que 

adquiriran «su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una 

identidad [...] la legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de 

autoridad (de sacralidad si se prefiere) extraculturales, esenciales y, por tanto, 
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immutables» (22). Des del primer moment que el patrimoni és una ficció perpetrada per 

un poder que té la necessitat de justificar simbòlicament una identitat, els ítems que 

poden esdevenir patrimoni seran de naturalesa molt diversa. Així com hi troba el 

concepte i la necessitat de justificació simbòlica d’un nou mode d’organització social, el 

patrimoni també troba en el Romanticisme els vèrtexs que contenen els límits d’allò 

potencialment patrimonialitzable. L’autor parla d’uns criteris extraculturals vistos com 

universalitzables que formen els tres costats del triangle en què trobem tot allò 

potencialment patrimonialitzable: «principios globales de la concepción de la sociedad y 

la cultura [que se dan] como diría Tylor, en un sentido etnográfico amplio» (23). 

Aquests criteris són: la natura, per com té uns vincles independents del fet social; la 

història, per com també s’escapa del present cultural, respecte del qual és percebuda 

com una relació de causalitat directa; i el geni, l’exaltació d’una individualitat superior, 

destacable, l’heroi que aconsegueix, en el seu camp d’acció, destacar per sobre dels 

altres. 

A la vegada, aquests criteris són limitats per uns altres valors socials hegemònics del 

present, com ara l’obsolescència —que hi facilitaria l’entrada d’ítems que han perdut la 

funcionalitat—, l’escassetat percebuda —relacionada amb el desig de preservar uns 

símbols que algun sector social veu minvats— o la noblesa —és a dir, la concordança 

amb els valors socials i la idea d’allò estètic, sublimable, que es comparteix en el 

present. 

Segons l’autor, per tal que un símbol d’aquest tipus pugui complir la seva principal 

funció —«expresar de una forma sintética y emocionalmente efectiva una relación entre 

ideas y valores»—, té en compte diversos paràmetres, entre els quals «la 

contextualización de los símbolos en prácticas y discursos y el nivel de concenso de que 

gocen referentes y significados». És per aquest motiu que qualsevol activació 

patrimonial necessita un poder —normalment un de polític, ja que són els interessos 

polítics els que permeten treure més profit dels jocs identitaris, sigui l’hegemònic o un 

d’alternatiu, i sempre, per tant, individual, que després podrà ser legitimat per la resta 

d’individus—que li doni suport. A més, posteriorment haurà de proporcionar un mitjà 

per tal de recontextualitzar aquest ítem patrimonialitzat de tal manera que sigui 

practicable, observable. És per això que, en molts casos, es fa necessària la figura dels 

museus —o d’altres institucions semblants, com ara parcs naturals o arqueològics—, 

guiats per una lògica de conservació que paradoxalment requereix de l’extirpació del 

context dels objectes que exposen. La visita al museu es converteix així en un ritual de 
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pas, en una localització autocomplaent que s’assenta sobre la destrucció inherent a la 

paradoxa etnogràfica. De la mateixa manera, els referents patrimonialitzats poden ser 

practicats de manera artificial, mercantilitzats, transformats en una atracció turística que 

inevitablement transformarà l’espai en què s’originaren. Així, a partir d’aquests tipus de 

processos que passen per diversos nivells d’abstracció, haurem d’afirmar que la difusió 

de tots els missatges que passen pels mitjans de comunicació i la producció d’ítems 

culturals pop/patrimonials i de bona part dels folklòrics converteixen la nostra realitat en 

un «Disneylandia con las dimensiones de todo un universo» (Baudrillard 2012, 28). 

Aquest mateix autor ja parla de la impossibilitat d’una etnografia més enllà del seu 

simulacre. Aquesta impossibilitat assoleix el seu major grau d’evidència en el 

patrimoni, que permet l’extracció d’uns símbols que són descontextualitzats per tal de 

sintetitzar un orgull nacional o de comunitat humana. Així, el signe que constituia l’ítem 

etnogràfic tradicional passa a ser la forma del sistema semiològic segon i se li adjunta 

un concepte per tal de crear una nova significació de legitimació identitària. Esdevé així 

un simulacre més, amb un nou significat artificialment adherit, que flota mancat de 

context en la hiperrealitat, com ho fan els artefactes provinents del cicle del pop. Com 

veiem, el procés d’activació patrimonial i el de producció de la indústria pop 

coincideixen. 

 

1.5. Pop, folklore i patrimoni en la hiperrealitat: la inestabilitat dels nivells 

culturals 

1.5.1. Mecanismes de comunicació i definició de la identitat 

Vegem ara com ha canviat aquesta hiperproducció de referents culturals basats en el 

simulacre amb l’adveniment de les TIC, com el ciberespai invalida les marques 

identitàries en l’estudi del folklore i com, a la vegada, desestabilitza encara més la 

separació entre el pop, el folklore i el patrimoni. 

La producció a partir del reciclatge de referents i la difusió a partir de la memètica 

són també dues de les característiques principals d’una part del folklore actualment més 

actiu. Com dèiem anteriorment a propòsit de la desterritorialització, és convenient 

considerar els canvis que s’han donat durant el segle XX respecte de la percepció de la 

identitat —individual i nacional— a l’hora d’estudiar els processos d’intercanvi 

folklòric. Aquests conceptes, adherits encara al mite de la societat burgesa, 

constitueixen també mites per si mateixos, realitats culturalment generades que són 

percebudes com quelcom natural, que es justifica per si mateix. Ara bé, tenint en 
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compte que tot tipus d’identitat és una creació cultural —com també ho és la noció de 

subjecte, segons ha reflexionat la filosofia occidental de les últimes dècades—, ens 

interessa veure com afecta la comunicació (i l’intercanvi folklòric) l’aparició d’uns nous 

mètodes de relació interpersonal a partir de la creació de nous espais que exemplifiquen 

les condicions de canvi en la percepció de la realitat pròpies de la hiperrealitat de què 

parlàvem anteriorment.  

Pensem per exemple en el ciberespai —que esmentàvem ja a propòsit de la 

desterritorialització que provoquen les TIC en la cultura pop— i les seves particularitats 

respecte de les possibilitats d’interacció i de construcció de la pròpia identitat. El 

ciberespai, com a mitjà, condiciona també els continguts de tot acte comunicatiu que 

s’hi produeixi. Una proposta de topologia del ciberespai podria ser la següent: 

 

[entenem per ciberespai] aquell tipus d’espai creat de forma artificial, de manera informàtica 

[...] viscut i experimentat pels individus de forma ciborg, és a dir, a través d’una barreja del seu 

cos físic (orgànic) i les màquines que els hi porten. [...] els ciberespais a què farem referència són 

els entorns concrets, interactius i multipersonals que utilitzen (habiten) els usuaris de la 

tecnologia d’Internet. El ciberespai, doncs, està compost per infinitat de ciberespais individuals, 

concrets, i és habitat (són habitats) per una immensa quantitat de ciborgs (Mayans 2002, 91). 

 

Evidentment, el terme ciborg pot estendre’s més enllà de la ciència-ficció. En aquest 

cas parlem de ciborgs i no simplement de persones perquè per poder accedir al 

ciberespai necessiten uns dispositius addicionals que esdevenen una extensió més d’ells 

mateixos i que en condicionen la comunicació fins i tot entre ells mateixos (pensem en 

la diferència entre xatejar amb un ordinador o un smartphone): és una experiència 

creada. 

Aquest ciberespai es correspon al concepte del no-lloc (Auge 1998 apud Mayans 

2002, 92), és a dir, no està marcat per uns valors culturals que s’hi vinculin. És un espai 

erm sense ni tan sols una presència física ja que, com a molt, el podríem rastrejar a 

diversos servidors i repetidors. A més, és un espai discontinu i volàtil, condicionat 

socialment, de tal manera que només existeix quan hi ha ciborgs que el facin servir: és 

un espai practicat (96-106). Per tant, podem parlar d’una naturalesa líquida del 

ciberespai que també en condicionarà la identitat i les maneres de comunicar-se dels 

ciborgs. 

I pel que fa a la noció de petit grup? On situaríem els grups creats per la interacció en 

xarxa en relació amb la definició de la comunicació folklòrica que fèiem al principi 
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d’aquest treball [vg. 1.1.]? El més adequat potser seria situar-los en algun punt entre un 

grup secundari i una categoria social —«a plurality of persons who are not organized 

into a system interaction [...] but who do have similar social characteristics or statuses» 

(Paredes & Bauman 2000, 45). Al cap i a la fi, les xarxes de relació que es produeixen 

en aquests contexts se solen deure a les visita a un mateix lloc web, guiades per uns 

interessos comuns, i tenen una estructura molt més anàrquica que no pas els vincles 

establerts en la socialització secundària. 

Una altra característica important a tenir en compte és l’accés al mitjà: com 

condicionarà el fet folklòric? Borreguero parla de l’“Internet Gap”, una actualització de 

la teoria del “Knowledge Gap” que sistematitza en quatre principis: (a) la “Fractura 

Digital”, produïda per la desigualtat en l’accés a la xarxa per factors socioeconòmics i 

d’educació; (b) el “potencial de comunicació”, és a dir, els coneixements necessaris 

d’informàtica per a manejar-la; (c) l’ampla varietat de mitjans de comunicació que hi 

trobem i la capacitat de creació d’un “espai social” que permet contrastar la pròpia 

identitat i les percepcions des del mitjà de comunicació mateix; (d) el control social que 

exerceix i la lluita política que suposa (2006, 149-154). Tampoc podem obviar el factor 

de la no-presencialitat, que contradiu un dels principis de la definició de folklore. Així 

mateix, com hem vist, no pel fet de mancar la presencialitat física el ciberespai deixa de 

ser un lloc d’intercanvi comunicatiu. Ara, com diu Grimes, el folklore «it’s not word-of-

mouth folk culture but word-of-modem culture» (Blank 2009, 7). 

Malgrat això, opino que aquest conjunt de característiques ens permetrien parlar més 

aviat d’una ficció de la intercomunicació, d’un tipus de simulacre reforçat no només pel 

desplaçament i la no-presencialitat, com quan escrivim una carta, sinó també pel 

desdibuixament de la identitat i els valors culturals que es produeix en el ciberespai —

que impedeix lligar el folklore a qualsevol identitat nacional excepte pel factor 

lingüístic, criteri sempre inestable que no guarda una relació directa amb el contingut o 

el context de l’ítem folklòric— i pel fort condicionament que suposa la maquinària amb 

què hi podem tenir accés. 

Aquestes redefinicions del folklore ens fan considerar les característiques de la 

comunicació que es produeix en els ciberespais, un entorn en què malgrat la manca de 

contacte físic es fa tot el possible per reforçar la sensació la presencialitat i en què, 

malgrat el desdibuixament identitari que suposa, ens trobem constantment sotmesos a 

una interrogació sobre la nostra identitat: pensem en la multiplicitat d’identitats que 

hom hi pot adoptar, simulades o no, dependents o no d’alguna altra identitat (un compte 
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de correu electrònic, per exemple). Són freqüents els llocs web que demanen un conjunt 

de dades personals bàsiques: el bombardeig constant de sol∙licituds d’aquest tipus 

exposa el ciborg a un procés d’anàlisi del seu autoconcepte i la seva autorepresentació, 

gairebé sempre marcat per dualitats que no el deixen elegir amb total llibertat i en 

condicionen el resultat.  

Així, a causa de la no-presencialitat, hom podria pensar que s’otorga un lloc 

privilegiat a les paraules com a element definidor de la identitat (Mayans 2002, 105). 

Però consideram que actualment és molt probable que aquest procés s’hagi invertit. 

Sovint es parla de l’embodiment, de la reducció de la identitat d’un ésser al seu 

continent material, el cos com a estratègia «cognitiva» de manipulació que ens permet 

tractar algú només segons un tret físic determinat. Actualment Internet ha afegit una 

nova dimensió a l’experimentació física de la corporalitat. Segons el constructivisme 

social universal aplicat al cos i les seves implicacions, «no sólo nuestra manera de 

hablar acerca de éste, las ideas, las teorías y clasificaciones sobre el mismo serían 

socialmente construidas [...], sino también nuestra experiencia al respeto y, sobre todo, 

el propio cuerpo en su materialidad» (Ortega 2010, 24). D’aquesta manera, el cos per si 

mateix esdevé un símbol de la identitat de la persona, al qual s’atorga una posició 

privilegiada. Així, es rebutja la corporalitat i esdevé un símbol propici a la cossificació. 

D’aquesta manera, també les relacions establertes en el ciberespai tendeixen a 

l’embodiment, per com cerquen mecanismes alternatius per tal de reduir al màxim la 

manca de presència física mitjançant, per exemple, l’atorgament d’un elevat grau 

d’importància a la imatge en tant que mecanisme definidor de la identitat. 

Així mateix, la comunicació cibernètica aporta altres aspectes interessants al fet 

folklòric (i la reproducció dels ítems pop) més enllà de matisacions sobre la seva 

definició. Pensem què pot aportar-nos la reflexió sobre la profusió de missatges, la 

repetició de re-representacions que vaguen entre les TIC, la constant cascada d’ítems 

folklòrics/pop. Internet esdevé un simulacre continu de la comunicació, un espai en què 

repetidament despleguem les nostres identitats, en què quan deixem d’interactuar i de 

veure els nostres possibles jos actualitzats en el mitjà s’esdevé el buit. Diversos 

professionals de la comunicació s’han demanat si, al cap i a la fi, l’únic interessat en les 

emissions, en les actualitzacions constants de la pròpia identitat, és el seu emissor, que 

veu el seu autoconcepte reforçat a través de la repetició: 

 

If a weatherman misreads the national mood and cheerfully sieg-heils on BBC Breakfast at 
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8.45am, there'll be 86 outraged columns, 95 despairing blogs, half a million wry tweets and a 

rib-tickling pass-the-parcel Photoshop meme about it circulating by lunchtime. It happens every 

day. Every day, a billion instantly conjured words on any contemporaneous subject you can 

think of. Events and noise, events and noise; everything was starting to resemble nothing but 

events and noise. Firing more words into the middle of all that began to strike me as futile and 

unnecessary. I started to view myself as yet another factory mindlessly pumping carbon dioxide 

into a toxic sky (Brooker 2013a). 

 

Realment, aquestes observacions no s’allunyen pas gaire de les que han fet per diversos 

antropòlegs que han intentat analitzar la tendència al personalisme del model de 

socialització actual: 

 

Negativamente, el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización 

disciplinaria; positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible basada en la 

información y en la estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de los “factores 

humanos”, en el culto a lo natural, a la cordialidad y al sentido del humor (Lipovetsky 1988, 6) 

 

L’autor contextualitza aquest procés en la societat contemporània, marcada pel 

desinterès per l’esfera pública i el progressiu enfocament de l’atenció i l’afectivitat cap 

a l’àmbit privat i cap al jo, en una societat que «quiere vivir [...] aquí y ahora, 

conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo [...] que no tiene ni ídolo ni tabú» (9). 

Aquesta indiferència portaria a l’apoteosi del consumisme i a un individualisme 

narcisista, a un enaltiment de la privacitat que veuríem reflectit en l’augment de 

popularitat de l’escriptura autobiogràfica a nivell literari però també popular, a través de 

les xarxes socials, un enaltiment que «legitima la afirmación de la identidad personal 

conforme a los valores de una sociedad personalizada en la que lo importante es ser uno 

mismo» (11). Així, els mecanismes de control social s’hauran de dissimular i ser menys 

agressius, s’hauran d’amagar, per exemple, en les necessitats d’expressió de l’individu. 

Ara bé, aquesta contaminació de missatges afavorida per les noves tecnologies de què 

parlàvem més amunt ens portaria a la paradoxa de l’expressió: 

 

cuanto mayores son los medios de expresión, menos cosas se tienen por decir, cuanto más se 

solicita la subjetividad, más anónimo y vacío es el efecto. Paradoja reforzada en el fondo por el 

hecho de que nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una 

excepción importante, el emisor o el propio creador. Eso es precisamente el narcicismo, la 

expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, 

la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo 
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ni público, el emisor convertido en el principal receptor (14-15). 

 

Tots els elements sobre l’autoconcepte i l’autorepresentació a l’època actual es 

troben condensats en aquesta última citació. La repetició constant de missatges i ítems 

folklòrics, compartits en cadena per diversos usuaris, trobaria en la fugida del silenci, de 

la banalitat, la seva raó de ser. A les societats occidentals la identitat individual 

esdevindria, de cada vegada més, el motor de l’esdevenir social, a la vegada que un dels 

seus principals mecanismes de control. Pensem si no en l’èxit de les xarxes socials i en 

l’emergència en els últims mesos del selfie —la proliferació a la xarxa de la fotografies 

on es mostren els usuaris en situacions quotidianes, sovint acompanyades d’una 

explicació de la tasca que es du a terme— que podria ser una nova forma popularitzada 

de dietarisme, com també el disseny basat en una cronologia de xarxes socials com el 

Facebook, que esdevindrien la màxima expressió de l’enfocament en el jo que 

caracteritza la societat dels nostres dies. De fet, actualment ja existeixen serveis per 

administrar la pròpia immortalitat a la xarxa. Kleeman (2014) fa un recorregut a través 

dels diversos recursos existents: des de pàgines que asseguren que tot sigui esborrat a 

d’altres que permeten nomenar un successor de la identitat digital, programar 

publicacions per a dates futures —fins  a 999 anys per endavant— o, fins i tot, generar 

tweets de manera automàtica que imitin l’estil del difunt. En qualsevol cas, i d’acord 

amb la crítica postmoderna de les teories autobiogràfiques, el resultat és «a person who 

can be edited, updated and honed from the comfort of his armchair. It's not a real 

person.» Aquesta és la màxima expressió de l’individualisme narcisista, perpetrat fins i 

tot més enllà de la mort natural. 

 

1.5.2. Folklore i cultura pop: espais de confluència 

En qualsevol cas, no podem passar per alt que Internet ha esdevingut actualment el 

principal mitjà de transmissió folklòrica, amb un fet folklòric idiosincràtic, definit i 

divers. Gràcies a la seva immediatesa i a la relativa autonomia de referents que 

caracteritzen el pop i el folklore, Internet esdevé un espai ideal per a la hiperproducció 

de continguts buits de referent, basats sovint en la repetició d’uns esquemes 

determinats. Així, també en el folklore cibernètic, hi trobarem un conjunt d’ítems que 

fan la funció de tipus i/o de motiu. Són inventaris de material reciclable, el que a la 

xarxa s’han anomenat mems, entesos popularment com un tipus d’acudit gràfic, de 

mixed-code joke (Attardo & Chabanne 1992), que normalment combinen la imatge i el 
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text i, en la seva unió, constitueixen una espècie de punch line (168). La seva 

particularitat resideix en el fet que les imatges, sovint preses d’ítems de la cultura pop o 

d’altres referents folklòrics, esdevenen significant, veuen desplaçat el seu significat 

original i passen a ser un motiu sobre el qual construir un nou sistema semiològic. 

Aquestes imatges, que sovint esdevenen veritables motius, es repeteixen amb diverses 

fórmules i textos que les acompanyen i són repetidament compartides a la xarxa. El 

reciclatge i la repetició són també els motors del folklore cibernètic. De fet, en aquest 

acte de compartir hi trobem un dels sistemes principals de modelatge de la nostra 

identitat individual i també un dels puntals de l’aprenentatge, del nom del qual 

probablement derivi el concepte de mem, la imitació: «el hombre, de modo necesario, 

imita el ejemplo de los otros y es ejemplo para los demás [...] la imitación es una 

categoría que aplica el hombre a la realidad para tratar de explicarla cada vez que 

establece una relación entre dos cosas y afirma que una es copia o imitación de la otra» 

(Gomá 2003, 21). De fet, el concepte de mem ja era conegut en antropologia; alguns 

antropòlegs el defineixen com «the simplest unit of cultural replication; it is whatever is 

transmitted when one person imitates, consciously or unconsciously, another» (Dawkins 

1976 apud Drout 2006, 269). 

A partir d’aquest nou mode d’intercanvi folklòric, són diversos els autors que veuen 

la necessitat de redefinir el concepte. Així, Blank concep el folklore com «the outward 

expression of creativity—in myriad forms and interactions—by individuals and their 

communities» (2009, 6). Parla de la substitució d’una certa “configuració artística” que 

li era pròpia per a emfatitzar-ne la noció de “creativitat”, que evita els prejudicis estètics 

i valora el folklore com a forma de comunicació, fet que encara el fa més accessible a la 

massa cibernètica. Fa notar també l’absència d’un “origen tradicional”, ja que allò que 

importa és que se’n tingui la percepció —hauríem de definir també el temps que implica 

la tradició, perquè la podem entendre com «an unbroken train of identical, non-

instinctual behaviors [...] repeated after the same recurring antecedent conditions. The 

first time a behavior is enacted, cannot be a tradition, but the second time can be» 

(Drout 2006, 271). A més, la naturalesa del mitjà fa la transmissió molt més eficient i 

anònima i, per tant, permet alleugerir les pressions que provoquen els tabús i les pors 

socials i expressar-se de forma més directa, malgrat que la majoria giri al voltant de 

temes comuns (Blank 2009, 9-11). De fet, molt sovint aprofita ítems procedents de la 

cultura de consum i dels mitjans de comunicació. D’aquesta manera, què motiva la 

distinció entre folklore i cultura pop? Què fa que un tipus de folklore sigui considerat 
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com a tal sense qüestionaments? Fet i fet, podem concloure que no són pas fenòmens 

aïllats. 

Com dèiem, la cascada d’objectes pop que oscil·len entre la cultura popular i la 

cultura no-popular/postpopular produeix l’artefacte pop a partir del reciclatge de 

referents, de la seva extracció i abstracció d’un context determinat, que accelera la 

producció de signes, de significats mòbils de transmissió caduca renovats ràpidament. 

Les etiquetes d’alta o baixa cultura tindran sentit si consideram important l’origen 

primer (si és que és rastrejable) dels referents utilitzats per un determinat artefacte pop 

—que ens portaria a una aproximació més erudita i tradicional en la filologia— o bé si, 

com afirmaria Baudrillard, la representació, el model, és la única realitat possible 

perquè els seus referents anteriors ja han estat esporgats i transformats en simulacre, 

elevats a l’abstracció. És el que Jennings i Gardner (2012 apud Brabazon & Redhead 

2013, 15) anomenen la dificultat representacional. 

En qualsevol dels dos casos, el que haurem d’admetre és que, de manera semblant a 

com s’ha considerat que ho fa el folklore, la cultura pop canalitza la popular memory i 

esdevé, per tant, una via d’expressió per donar forma als propis sentiments comuna a 

tots els nivells socials i generacions —a partir, si escau, de formes (de significants) 

diferents— mitjançant uns artefactes culturals creats des de la indústria, des de dalt, per 

oposició als ítems folklòrics que, tot i que sovint aprofitin elements de la indústria de 

masses, no en traurien en primera instància un profit econòmic. Sigui com sigui, i 

seguint la hipòtesi de Brabazon & Redhead (2013), aquesta cultura pop «is a conduit for 

popular memory, moving words, ideas, ideologies, and narratives through time» (16). 

Parlen d’un procés de dues etapes: una traducció de l’ítem en un nou context a partir de 

la descontextualització del referent original, i una posterior transformació del nou signe 

resultant «into a site of political opportunity, pushing it forward into a new, creative, 

and productive space» (17). D’aquesta manera, el pop seria aprofitat per part dels 

sectors subalterns de la societat per tal de construir-hi una història paral·lela, unes veus 

que construirien sobre els significants buidats de context i de contingut de la cultura pop 

i preparats per ser reutilitzats, la crònica de la seva experiència quotidiana, de la mateixa 

manera que en les successives adaptacions d’un artefacte folklòric, tot esdevenint-ne 

una espècie de versió industrialitzada: «pop agitates the patterns of our daily life, 

unsettling the relationships between production and consumption, information and 

knowledge, expectations and opportunities, creativity and industry» (18). És en aquest 

sentit que el pop troba el seu sentit a la llum de les característiques del model de 
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socialització contemporani, de l’individulisme narcisista: esdevé el mitjà, els 

significants, les formes preestablertes de què —com amb el folklore— qualsevol 

persona pot servir-se per tal de reflectir la seva crònica personal, la seva experiència 

individual, amb la garantia que pot llançar el seu missatge de tal manera que serà 

inequívocament entès. 

De fet, és aquesta industrialització i aquesta agilitat de consumició són molt 

probablement la clau de l’èxit dels artefactes pop: la possibilitat de ser transformats —o 

fins i tot omplits de significat, mai associats del tot a un sentiment concret— a 

conveniència, el fet que no siguin percebuts com a seculars i, per tant, no requereixin un 

tractament especial —sagrat, per com «la obra de arte es un objeto que sólo existe como 

tal por la creencia (colectiva) que lo conoce y lo reconoce como obra de arte» (Bourdieu 

1989, 10). La canonització, d’altra banda, en provocaria l’extracció contextual i, per 

tant, la conversió en simulacre, l’abstracció, que n’impossibilitaria l’ús: és aquest 

especialment el cas de les rondalles o el cançoner, elevats a la categoria de literatura, 

extrets dels seus contexts comunicatius, ara contingència preparada per exercir el mite 

de les arrels, del passat. 

Així doncs, d’alguna manera sembla que els mecanismes de poder i discriminació 

que comporta el cànon (que oposaria, entre d’altres, literatura culta i literatura popular) 

es tornen a reproduir inevitablement a nivells menors (folklore tradicional o ítems 

patrimonials oposat a les noves formes de folklore). Tanmateix, pareix clar que 

categories com la de patrimoni també s’assenten sobre una construcció mítica —com en 

el cas dels objectes pop—, consistent en la descontextualització i la construcció d’un 

segon sistema semiològic que pretendria representar una determinada essència al 

damunt d’un primer signe (sigui de caràcter artístic, monumental o natural) que ha estat 

arrabassat del seu context i, per tant, destruït i restituït per un simulacre, un model que 

en la hiperrealitat assoleix el màxim nivell de concreció. La cultura popular i la cultura 

pop conflueixen. 
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2. Estudi de cas: mecanismes de relació intracultural en una setmana del 

meu mur 

 

A continuació contrastarem els conceptes treballats anteriorment amb una mostra 

empírica de folklore cibernètic elegida a l’atzar: l’activitat de la cronologia del meu 

perfil de Facebook entre dia 1 i dia 8 de març del 2014. La mostra consisteix en diverses 

captures de pantalla d’entre les quals comentarem aquelles que contenguin algun 

exemple d’acte folklòric rellevant per a la nostra investigació. Per tal d’oferir el màxim 

d’informació contextual possible adjuntarem, a més del mem, la publicació de facebook 

en què apareix. Les imatges estan enumerades en un annex al final del treball. 

 

2.1. Plataformes de creació i difusió memètiques; fig.1.: Barra airport 

La mostra ofereix un exemple clàssic de cartell, una forma molt freqüent de mem amb 

uns trets formals característics: una o més imatges disposades una al costat de l’altra que 

poden crear una seqüència narrativa i veure’s complementades externament per un 

element textual que en delimita el significat. Vegem com, en aquest tipus de mems, 

s’estableixen dos nivells diegètics: el que forma l’element icònic, reciclat, extret del 

context d’algun altre sistema semiològic; i el de l’element textual extern, original, que 

matisa el significat de l’anterior. 

Pel que fa a l’element icònic, la seva procedència i naturalesa poden ser d’allò més 

diverses per com es tracta d’unitats que funcionaven independentment en un sistema 

semiològic anterior. Així, la relació entre les imatges en alguns casos pot ser semblant a 

l’establerta en les tires còmiques i, per tant, correspondre al que Wolf anomena una 

series of pictures (2002 apud Ryan 2009, 274); però en el cartell que consideram 

prototípic la part icònica del mem no forma cap trama i la seva interpretació està lligada 

a l’element textual, com en el cas que ens ocupa. Deduïm, per tant, que existeixen una 

sèrie de codis necessaris per a la interpretació de mems que van des del coneixement de 

les relacions entre imatge i text a la identificació del significat dels diversos motius. 

Abans de continuar amb l’anàlisi de la imatge, hem de tenir en compte que hi ha 

diversos llocs web que proporcionen unes plantilles per tal de crear un mem. En aquest 

cas, el model de <www.cuantarazon.com> disposa d’un espai per a un arxiu d’imatge 

—element que com dèiem tendeix a provenir d’algun altre sistema semiològic— que 

ocuparà més de les tres quartes parts del cartell, i de dos espais per a elements textuals: 

un títol —breu, que apareixerà en majúscules de color blau— i una descripció —que 
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tancarà la relació establerta entre el títol i la imatge mitjançant la focalització en algun 

element en concret o l’explicitació de les intencions de l’autor. Els ítems resultants 

seran després compartits a diverses plataformes, de manera anònima, només 

identificades per les seves característiques formals o per alguna marca que indiqui la 

pàgina en què es van generar. Són pàgines que podríem considerar de creació i 

emmagatzematge per com permeten l’elaboració pautada i la conservació de nous 

mems, però el context comunicatiu en què s’insereixen és artificial, no va més enllà dels 

mems, la forma dels quals és el que s’intenta preservar, per tal que després puguin ser 

utilitzats o reelaborats en altres contexts. 

Així doncs, la majoria de cartells aprofiten una àmplia varietat d’ítems ja existents —

siguin visuals (fotografies i il·lustracions, en alguns casos obres atribuïbles a un autor 

en concret, o altres mems) o textuals (des de citacions a textos de creació pròpia o altres 

formes folklòriques com puguin ser les parèmies)— que prenen un nou sentit en la 

confrontació amb l’element textual, en la inclusió en un sistema semiològic segon. 

Barthes (1964, 33-38) explica la necessitat del suport textual en la imatge de la cultura 

de masses a partir de la següent hipòtesi: 

 

[...] toda imagen es polisémica, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una 

cadena flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e 

ignorar todos los demás. La polisemia provoca una interrogación sobre el sentido; ahora bien, 

esta interrogación aparece siempre como una disfunción. [...] En toda sociedad se desarrollan 

diversas técnicas destinadas a fijar la cadena flotante de significados, con el fin de combatir el 

terror producido por los signos inciertos: una de esas técnicas consiste precisamente en el 

mensaje lingüístico. 

 

D’aquesta manera, l’autor distingeix dos tipus de relació entre el text i la imatge: la 

funció d’ancoratge, que tanca el significat de l’element icònic i en proritza la denotació, 

o la de relleu, en què paraula i imatge es troben en una relació de complementarietat 

sobre la qual, a partir de l’element connotatiu de la part icònica, es construeix el sentit. 

Vegem com aquests dos processos de significació es relacionen amb els dos tipus de 

missatge icònic que l’autor troba en qualsevol imatge: el missatge icònic codificat, 

simbòlic, determinat per les convencions culturals d’una societat; i el missatge icònic no 

codificat, la recepció del qual només requereix dels mecanismes de percepció, de tal 

manera que es troba lluny de qualsevol connotació cultural i, en el cas de la fotografia, 

provoca una relació analògica entre el significat i el significant. 
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En qualsevol cas, direm que el cartell és, d’entre les diverses formes de folklore 

cibernètic, la que presenta més facilitat per apropiar-se d’altres signes existents i jugar 

amb el seu significat: la versatilitat n’esdevé la qualitat principal a la vegada que 

l’apropa a la indefinició. Després, l’èxit del cartell dependrà del procés de transmissió 

memètica i l’accés a la major quantitat d’àmbits possible. L’ús que se’n fa transcenceix 

les fronteres entre els espais privats i públics del ciberespai: així, la majoria de mems 

són primerament compartits en pàgines que alberguen una gran varietat de continguts, 

llocs web que podríem considerar de difusió. Són espais comunament anomenats de 

notícies socials i d’entreteniment, com ara Tumblr <www.tumblr.com>, una amplíssima 

xarxa de blogs que pel seu format facilita la publicació d’aquest tipus d’elements, o 

Reddit <www.reddit.com> o Buzzfeed <www.buzzfeed.com>, pàgines que segueixen la 

dinàmica del fòrum en què les notícies i fils de debat són generats pels propis usuaris i 

prioritzats segons la popularitat. Així mateix, aquest tipus de pàgines serveixen de 

magatzem de continguts i de plataforma de popularització a un espectre del fet 

cibernètic que va molt més enllà del component folklòric, esdevenen un filtre de la 

ingent quantitat de missatges que es produeixen a Internet [vg. 1.5.1.] —recordem, per 

exemple, com es defineix Buzzfeed a la seva entrada de cerca de google: «BuzzFeed has 

the hottest, most social content on the web. We feature breaking buzz and the kinds of 

things you'd want to pass along to your friends». Pel que fa als mems, els continguts 

difosos per aquest tipus de pàgines esdevenen ítems sobre els quals hom pot construir 

un nou missatge inserint-los en un context comunicatiu. Els mems normalment hi són 

simplement emmagatzemats, tot i que el seu ús també pot estar mediat per aquestes 

pàgines de difusió: pensem per exemple en titulars com «19 Essential Miyazaki 

Reaction GIFS For Every Occasion» (Dickens 2013), que recopila un conjunt de mems 

en format .gif que associa a diverses situacions, realitza propostes de representació 

d’uns sentits, unes sensacions, mitjançant la compartició d’un mem. Esdevenen, com 

indica el títol, «reaction gifs», ítems intercalables en una conversa —cibernètica, és 

clar— per tal d’expressar una resposta, una reacció. La matèria primera dels gifs 

correspon a fragments de pel·lícules de l’internacionalment reconegut director de 

cinema d’animació Hayao Miyazaki, extrets del seu context i en alguns casos retocats, 

de tal manera que funcionen com a signes autònoms independentment del seu referent. 

Al mateix nivell, Bellassai (2013) recull casos en què l’ús GIFs provinents de 

pornografia gai en situacions semblants a les analitzades s’ha popularitzat a Tumblr. La 

procedència dels materials aprofitables és d’allò més variada. 
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Així doncs, el cas que ens ocupa consisteix en la compartició d’un cartell en un mur 

de Facebook. El cartell utilitza una sèrie d’imatges que prenen sentit amb la descripció 

que els acompanya —«BARRA AIRPORT. El único aeropuerto del mundo que usa una 

playa como pista de aterrizaje». En aquest cas, el mem assenyala un fet curiós, una 

anècdota, que il·lustra amb les imatges que ha manllevat. Així mateix, pel que fa al 

context comunicatiu de l’acte folklòric, hem d’assenyalar que l’efecte resideix en el fet 

que un dels participants, Bàrbara, rebi el sobrenom de Barra per part dels altres 

membres del grup. Com veiem, en aquest cas, el context aporta una informació 

essencial per entendre la motivació de l’intercanvi folklòric. 

 

2.2. Fig.2.: influències i motivacions del folklore 

2.2.1. El selfie; fig.2.1.: el selfie dels Oscar 

La popularització de l’autoretrat es produeix a Europa durant el Renaixement. És 

impossible saber quin és el primer exemple d’aquest producte artístic tan singular —

podem trobar exemples de pintors dibuixats ja en l’art grec—, però és durant el 

Renaixement que la majoria d’artistes opten, en algun moment, per recórrer a aquesta 

tècnica. Els exemples van des d’autoretrats al natural a pintures en què el pintor es 

dibuixa amb elements icònics de l’època a què pertany, ja sigui sol o acompanyat. Al 

cap i a la fi, una de les funcions del retrat sempre ha sigut la preservació d’un rostre i, 

per tant, de la personalitat que se li associa. Indubtablement, és un acte que comporta 

des de sempre una dosi important d’egotisme. 

La creació del mot selfie s’atribueix a Krause (2005, 148), qui en el seu manual de 

fotografia la defineix com «one of those images that is taken by aiming the camera at 

yourself». Aquest tipus de fotografia s’ha propagat massivament per la xarxa. D’aquesta 

manera, tot i que l’ítem en si resulti inestable, podem parlar de la memetització d’un 

format, d’una conducta, que ha arrelat profundament en bona part de la societat actual i 

que troba el seu més reconegut exemple en l’ítem que ens disposem a comentar. 

La publicació consisteix en una compartició d’un dels nombrosos articles que 

aparegueren a la premsa sobre el selfie que Ellen DeGeneres, probablement una de les 

figures públiques més famoses d’Amèrica del Nord gràcies a The Ellen DeGeneres 

Show (2003-present), va fer a la cerimònia de lliurament dels Premis Oscar 2013. La 

presentadora dels Premis de l’Acadèmia per segon any consecutiu donà una gran 

presència mediàtica a una forma folklòrica que ha proliferat en els últims anys, 

probablement a partir de la popularització dels smartphones i d’aplicacions com 
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Instagram —en què podem trobar milers d’entrades sota el tag «#selfie»—, que després 

han influït fins i tot en el disseny de models posteriors de smartphone, que han procurat 

millorar la qualitat de les càmeres interiors. De fet, tant és així que selfie fou una de les 

paraules acceptades per l’Oxford English Dictionary el 2013, que la defineix com «a 

photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or 

webcam and uploaded to a social media website». Com veiem, el concepte ha pres una 

nova vessant respecte de la seva definició inicial: s’hi adjunta ara una voluntat de 

compartició, d’inclusió de l’altre, en el que probablement sigui una de les majors 

mostres d’egotisme existents. 

Més enllà de demostrar l’indubtable capacitat de la presentadora per donar un gir a la 

cerimònia i fer-la més fresca i propera, el que ens interessa d’aquest fet és la possibilitat 

de transcendència del fet folklòric i les possibles causes de la seva popularització. Molt 

probablement, el selfie sigui la màxima expressió de l’essència de la civilització 

contemporània: una fotografia en què el seu agent i el seu objectiu són el mateix, sovint 

presa en solitari, i després compartida a algun tipus de plataforma cibernètica a la 

recerca de la interacció. És la materialització del concepte d’individualisme narcisista 

[vg. 1.5.1.]. Fet i fet, són diversos els posicionaments al respecte que han aparegut en 

els diversos mitjans i institucions acadèmiques, sovint reductibles a la dicotomia entre 

Apocalíptic i Integrat [vg. 1.3.]. Alguns sectors veuen el fenomen com una resposta als 

estereotips de bellesa impossibles que apareixen en els mitjans: 

 

Instagram (and other social media) has allowed the public to reclaim photography as a source of 

empowerment [...] it offers a quiet resistance to the barrage of perfect images that we face each day. 

Rather than being bombarded with those creations [...] we can look through our Instagram feed and see 

images of real people —with beautiful diversity (Gervais 2013). 

 

Així mateix, el format de la fotografia no suposa una menor preparació, ans al 

contrari, dóna cabuda a l’experimentació i la repetició. A més, són moltes les celebrities 

—representats d’aquest tipus d’estereotips— que s’han sumat a la moda del selfie. 

Potser per això, altres sectors opten per una posició més apropada a la defensada en 

aquest treball:  

 

according to statistics 97% of the global population is too busy posing for a "selfie" at any 

given moment to notice they're sharing the planet with anyone else. I'm no psychologist, but I'm 

pretty sure we only take self-portraits to remind ourselves that we still exist. It's like pinching 
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yourself in other words, and we do it because reality seems increasingly like a dream (Brooker 

2013b). 

 

Certament, la proliferació de selfies es pot relacionar amb els mecanismes de 

desdibuixament i qüestionament de la identitat produïts en el ciberespai [vg. 1.5.], amb 

la manca de referents provocada per la hiperrealitat [vg. 1.4.1.], que s’estén fins i tot a la 

nostra existència. Al cap i a la fi, el fenomen no és més que un altre focus d’emissió 

comunicativa, un missatge més a la recerca d’atenció. I, d’alguna manera, podem pensar 

que són molts els individus que en són conscients, per com es va originar i propagar el 

rumor —que ja té una entrada a la reconeguda base de dades de rumors i llegendes 

urbanes <www.snopes.com>— que l’American Psychiatric Association havia creat el 

terme selfitis per tal de designar un transtorn psicològic consistent en la presa més o 

menys freqüent d’aquest tipus de fotografies, que es relacionaria amb baixos nivells 

d’autoestima i tendències suïcides (Sturt & Nordstrom 2014). 

 

2.2.2. L’argot quillo; fig.2.2. 

Un altre aspecte a destacar d’aquesta publicació és l’ús, en els dos últims comentaris, 

d’un tipus de fals argot que pretén identificar-se amb el de certs sectors de la classe 

obrera popularment coneguts com quillos. Els chavs (si fa no fa, l’equivalent anglès del 

quillo) són un tipus prou abundant en el folklore cibernètic: són caracteritzats com 

individus agressius i de classe obrera —però satisfets de viure de l’atur—, amb un baix 

nivell educatiu i procedents de famílies disfuncionals [vg. fig.2.2.]. Mentre que en els 

mems anglòfons sovint s’utilitza una forma de Broken English, en els mems 

hispanòfons —gairebé sempre se’ls representa com hispanoparlants, més que no pas 

catalanoparlants— es recorre a la repetició sistemàtica de faltes ortogràfiques —un tipus 

de Broken Spanish, al cap i a la fi. L’ús d’aquest registre ha transcendit els àmbits d’ús 

cibernètic i, recentment, l’ús d’unitats amb funció paremiològica com ara «puta bida 

tete» es poden trobar més enllà dels mems. 

Jones (2012) denuncia la invenció social de la classe obrera a partir d’un dogma 

ideològic imposat des dels sectors més privilegiats del poder. Aquesta construcció de la 

classe es deu a la combinació de dos factors: la ignorància per part de les classes altes 

d’una realitat que es troba fora del seu camp d’acció i la manipulació, la demonització 

d’aquests sectors socials com la via més còmoda per mantenir l’status quo. D’aquesta 

manera, s’estableix un dogma ideològic que sempre culpa els individus immediatament 
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inferiors: per exemple, desvia l’atenció del frau fiscal per centrar-se en el dèficit de la 

seguretat social, del qual es culpa la classe mitjana perquè no vol treballar i, a la vegada, 

els immigrants, que prenen els llocs de feina a les classes baixes. Es desvia així 

l’atenció dels focus principals de què emanen aquestes dinàmiques destructives: les 

classes privilegiades. El sol ús del terme classe obrera, de connotacions vuitcentistes i 

gairebé sempre emprat pels sectors més progressistes, ja és un mecanisme de 

desacreditació que contribueix a caracteritzar l’esquerra com un sector polític estàtic. 

Així, els sectors menys privilegiats veuen vedat l’accés a l’educació superior o a oficis 

creatius, de tal manera que són percebuts com un sector estèril i inculte —pensem en 

com s’ha agreujat aquesta desigualtat per mitjà de retallades en ajudes econòmiques, en 

com en els anys seixanta la classe obrera era el símbol de la cultura pop i la 

contracultura, oposada als idols i les celebrities de l’actualitat. 

L’ús de l’ítem folklòric, com veiem, s’associa també a unes posicions i disposicions 

determinades en el sistema. L’èxit d’un determinat motiu ens permet analitzar els 

usuaris d’un tipus de folklore, que no seran mai universals, i les connotacions d’estatus 

que s’hi adhereixen. 

 

2.3. El mem d’autor; fig.3.: DiCaprio als Oscar. 

Aquest cas, que s’oposa al de la Fig.1., ens permet veure com els mems tenen un alt 

grau de flexibilitat respecte de la forma. Paral·lelament als cartells i altres formes 

identificades amb una producció pautada del folklore cibernètic, podem trobar altres 

elements que beuen de diversos àmbits artístics i que no es basen exclusivament en el 

reciclatge d’imatges i la contraposició de nous contexts. Aquí ens trobem amb una tira 

còmica humorística referent a les repetides nominacions als Oscar que ha rebut 

Leonardo DiCaprio, sempre sense èxit. La tira còmica ironitza sobre l’aparent 

impossibilitat d’aconseguir el premi, fins i tot si ell fos l’únic nominat. Com dèiem, 

quant a l’estil, cal advertir que es tracta d’una forma no estereotipada de mem, sinó que 

fins i tot la podríem considerar com una tira còmica que potser, en el seu context 

original, fins i tot estava signada per l’autor. El dibuix segueix una estètica molt 

semblant al webcomic Cyanide & Happiness, una de les diverses obres del grup 

d’il·lustradors de <www.explosm.net>, conegut pels personatges plans i l’humor negre i 

de situació que acompanya unes tires còmiques senzilles però professionalment 

cuidades. Així mateix, el que hem de considerar en aquest cas és que fins i tot aquest 

tipus d’ítems poden assolir un ús memètic. Així, per exemple, un nou videoclip d’un 
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artista pop pot ser compartit per un usuari de Facebook per tal d’expressar un missatge 

personal o canalitzar unes sensacions. És molt poc probable que els receptors del 

missatge no reconeguin l’autor primer de l’ítem artístic del qual s’apropien les 

intencions de l’usuari que l’ha compartit, però això no n’impedirà l’eficàcia ni un ús 

memètic. L’acte folklòric, per tant, direm que és més aviat un ús que no un conjunt de 

característiques inherents a un ítem, de tal manera que possiblement qualsevol objecte 

—independentment de la seva artisticitat— és folkloritzable. 

 

2.4. Els mems mercantilitzats; fig.4. 

Els dos exemples que analitzarem a continuació són mems dels quals en podríem adduir 

un ús que va més enllà de l’estrictament folklòric. Formalment, segueixen la 

combinació d’imatge i text que caracteritza els ítems icònics de la cultura de masses 

[vg. 2.1.], però en aquest cas els dos components tenen un major grau d’independència, 

fins i tot a nivell visual, per tal com el text no es troba integrat en la imatge. Així, 

consideraríem de relleu (Barthes 1964, 37) la relació establerta entre l’element icònic i 

el textual, ja que aquest últim no limita les possibles significacions de la imatge, sinó 

que més aviat la complementa. Al cap i a la fi, com veurem tot seguit, la imatge sembla 

en ambdós casos un afegit, un element incorporat a causa de la naturalesa del mitjà de 

transmissió.  

Quant al contingut, es tracta de mems formats cadascun per una citació d’un 

reconegut escriptor nordamericà —Capote i Nabokov— acompanyada d’una imatge, en 

el primer cas de l’autor i en l’altre de la portada del llibre del qual ha estat extreta. 

L’element central n’és, al cap i a la fi, el textual. En el cas de Capote, el mem prové 

d’una pàgina de Facebook sobre l’escriptor, mentre que en el cas de Nabokov qui ho 

comparteix inicialment és la pàgina de Vintage Books & Anchor Books, un 

conglomerat editorial americà que publica edicions de butxaca de tot tipus de llibres. 

Podríem demanar-nos si en aquests casos es produeix un desplaçament del sentit del 

signe primer —els texts citats dels escriptors— tan important com en els altres ítems 

folklòrics analitzats. Recordem com, en aquells, el missatge de l’emissor és construït 

sobre un mem que, a la vegada, aprofita i treu de context un altre tipus de signe [vg. 

2.1.]. Així mateix, entenem que la possibilitat de considerar-ho un ítem folklòric o no, 

rau, com hem dit, en l’ús. La compartició del mem per part d’un grup editorial suposa 

una mercantilització del fet folklòric, una apropiació de les formes comunes del folklore 

cibernètic posat al servei de finalitzats comercials. Inicialment, destaca el fet que aquest 
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tipus d’emissor difereix del proposat fins i tot per les teories del folklore més 

heterodoxes [vg 1.2.1.]; sembla evident que els creadors d’aquest tipus de mem són 

l’administrador del perfil del conglomerat editorial o de la pàgina de fans de Capote i 

que, sobretot en el segon cas, obeeixen a unes intencions concretes. Mentre que el 

primer cas és més ambigu, ens inclinaríem a considerar el segon cas més aviat com una 

mostra de fakelore, un tipus de missatge que aprofita les característiques formals de 

bona part del folklore cibernètic i les connotacions que s’hi associen —la proximitat, la 

innocuïtat, l’absència d’unes relacions interessades, de poder. Així, la forma 

normalment associada a l’intercanvi folklòric el transcendeix, és intervinguda pels 

interessos del sistema econòmic: el que és en última instància un missatge publicitari és 

compartit a causa de la folklorització. Al cap i a la fi, les relacions entre la publicitat i el 

folklore són tan dinàmiques com les del folklore amb les diverses arts: els ítems híbrids 

en aquest sentit no són una invenció recent. Així mateix, la novetat que aporten aquest 

tipus de mems al camp de relacions folklore-publicitat és l’ambigüitat, el fet que el mem 

sigui compartit i, per tant, percebut eminentment com un acte de comunicació folklòrica 

més que no pas comercial, un simulacre d’acte folklòric al servei d’unes intencions 

determinades. 

Ara bé, les relacions d’ítems folklòrics amb els mitjans de comunicació de masses no 

es limiten als usos publicitaris, tot i que segueixen una dinàmica d’utilització molt 

semblant. Pensem per exemple en la cada vegada major cabuda que tenen en programes 

de televisió d’audiència massiva, agents de la cultura pop. Així, i per seguir amb 

l’exemple esmentat anteriorment, en un programa d’entreteniment com ara The Ellen 

DeGeneres Show hi han aparegut seccions com ara «Meme of the Week» —en què es 

comenten diversos motius del folklore cibernètic— o «Vine After Vine» —que pren el 

nom d’un híbrid entre la cançó Time After Time i l’aplicació Vine, que permet 

enregistrar de manera senzilla vídeos de sis segons i compartir-los amb la resta 

d’usuaris (comparticions que s’estenen a tota la xarxa). En ambdós casos, el talk-show 

actua com un mitjà privilegiat i difon uns ítems folklòrics de manera semblant a com ho 

fan les pàgines de creació i emmagatzematge [vg. 2.1.], però amb un àmbit de difusió 

molt major. En aquests casos, els mems són compartits com a ítems d’entreteniment 

però mancats d’un ús folklòric [vg. 1.2.1.], són pròpiament consumits. Veiem aquí 

l’única distinció possible entre folklore i cultura pop: l’ús, la procedència real dels 

materials consumits per un grup d’individus que els percep com a propis, que en el cas 

de la cultura pop s’originarien en les estructures econòmiques i de poder, serien 
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econòmicament interessats. Així mateix, a la pràctica són unes fronteres difoses 

agreujades pel constant intercanvi de formes entre la cultura pop i la cultura no-pop així 

com per la mercantilització a partir de l’activació patrimonial de diversos ítems 

folklòrics [vg. 1.5.]. 

 

2.5. Usos transmedials dels motius memètics; fig.5.: The Adventures of Doge 

També en el folklore cibernètic hi ha diversos motius/tipus —la distinció entre les 

categories, originàriament destinades al folklore narratiu, es fa difosa en els ítems que 

combinen el codi icònic amb el textual. Sovint són tipus d’imatges que prenen un 

significat nou en el context del mem, patrons de replicació que admeten diverses 

realitzacions i que, en el seu conjunt, acaben per crear un personatge, una icona —en 

tots els sentits— de la xarxa. Un dels exemples més coneguts són els LOLcats (Dubs 

2009), «image macros consisting of humorous photos of cats with superimposed text 

written in a form of broken English known as lolspeak». Apareguts cap a l’any 2005 al 

web de compartició d’imatges <www.4chan.org>, assoleixen una popularitat notable al 

voltant del 2009 i generen nombrosos motius, el més sonat dels quals és el cat breading: 

una foto fad consistent en imatges de moixos amb una llesca de pa (normalment blanc i 

de motlle) inserit al voltant del cap. És freqüent que els mems emprin termes 

idiosincràtics (com trolling per “fer la guitza”) o fins i tot una variant de la llengua, un 

tipus de Broken English creat expressament, com ara el LOLspeak per als LOLcats. Els 

motius dels mems acostumen a basar-se en la realitat quotidiana, des d’animals 

domèstics a personatges dels mitjans de comunicació o persones corrents que duen a 

terme accions poc corrents que són després replicades a la xarxa —és el cas del 

plancking, en què hom s’ajeia panxa avall en les superfícies més insospitades, sempre el 

més paral·lel possible a la línia del terra. 

El vídeo que hem d’analitzar està protagonitzat pel doge, un motiu folklòric 

cibernètic semblant al LOLcat molt popular a finals del 2013:  

 

It involves superimposing broken English written in multi-coloured Comic Sans on to 

pictures of shiba inus, a small Japanese breed of dog known for its spirited stubbornness [...] Key 

to Doge grammar are the core five modifiers: such, very, many, so, and much; as well as the 

exclamation “wow”. As for which modifiers are used in which circumstances, that’s less set in 

stone (Hern 2014). 

 

La història del vídeo segueix un argument que guarda certs paral·lelismes amb 
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l’estructura de les rondalles meravelloses: el doge, l’heroi, és assassinat i arriba al cel, 

on troba diversos artistes coneguts per l’addicció a les drogues, com ara Bob Marley o 

Snoop Dogg. Aquest últim li encomana una última missió a la terra: portar-los la 

«Heaven Kush» —la marihuana celestial—, protegida pels Illuminati. Abans de marxar, 

Snoop Dogg —raper popularment conegut pel tema Smoke Weed Everyday— li dóna 

una pipa amb poders sobrenaturals. El doge decideix viatjar al Japó a mesura que la 

trama es perd en l’absurd i una representació reduccionista i etnocentrista del país. Un 

cop allà, troba un dels guardes de la marihuana, amb qui fuma durant dies per despertar-

se de la inconsciència al costat d’un Rotom —pokémon de tipus fantasma/elèctric capaç 

de fusionar-se amb electrodomèstics, sovint criticat a la xarxa per la seva absurditat. 

Finalment, en un frenesí psicodèlic, venç el guarda posat pels Illuminati gràcies al poder 

de la pipa. 

L’exemple aglutina nombrosos referents de la cultura actual a partir de l’absurd i una 

successió d’estímuls frenètica. Esdevé, tanmateix, una mostra prou representativa de 

missatge culturalment codificat, expressió individual d’una generació que viu en 

l’expressió constant en el ciberespai. En qualsevol cas, és important destacar que el 

folklore cibernètic també es construeix a partir de tipus/motius, a partir de la repetició, i 

que una prova de la seva vitalitat és la quantitat de referències que origina, tant en altres 

suports (mitjans) com en els diversos àmbits de la comunicació de masses. 

 

2.6. Capacitats contestatàries del folklore cibernètic; fig.6.: «Couples be like…» 

Les possibilitats d’èxit dels ítems folklòrics depenen de les relacions que estableixen 

amb els valors del grup social en què circulen [vg. 1.2.2.]. Així mateix, és freqüent que 

els mems s’oposin a uns valors determinats i els denunciïn a partir de la creació del 

contrapunt d’un signe que representa unes assumpcions culturals determinades.  

D’aquesta manera, el cas que ens ocupa funciona a partir del contrast de les dues 

imatges llegides en paral·lel, unides per l’element textual [vg. 2.1.]. La primera imatge, 

ideal —gairebé artificial, d’una tècnica molt més acurada— mostra una parella —

heterosexual, jove i bella— en un paisatge idíl·lic; mentre que la segona, domèstica i de 

qualitat més deficient, representa un lloro (mort?) sobre mitja síndria oberta. El text, 

mitjançant la funció d’ancoratge (Barthes 1964, 36), ens guia a través de la comparació 

que fa l’autor del mem entre la mena d’amor que experimenten els altres (representat a 

la primera imatge) i el que viu ell (la segona). En ambdós casos el mem s’apropia dels 

signes que representaven les imatges en els contexts anteriors i les fa connotar 
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culturalment un concepte, les insereix en un nou sistema semiològic en què esdevenen 

un signe diferent que s’aprofita dels seus significats i significants anteriors [vg. 1.4.2.]. 

Tant la disposició de la imatge com la font utilitzada són trets comuns en la majoria dels 

mems creats amb l’ajuda de plantilles. 

Les imatges que conformen el mem representen el desacord que provoca l’existència 

de diferents tipus d’amor en tant que concepte culturalment connotat. Així, el tipus 

d’amor presentat a la primera imatge no és natural i universal, sinó que es correspon 

amb el  mite de l’amor romàntic propi de la civilització occidental, que precisament 

l’assumeix gràcies a aquest mecanisme de naturalització [vg. 1.4.2.]. La visió idíl·lica i 

individualista que suposa és difosa a través dels mitjans de comunicació com una 

necessitat i una mostra de normalitat social. Són divereses les teories que intenten 

justificar aquesta visió, com ara la de l’amor consumat (Sternberg 1988 apud Myers 

2005, 454-455), que descriu un tipus d’amor total, només en termes positius, font de la 

felicitat, que combina els tres eixos principals del sentiment amorós: intimitat, passió i 

compromís. Els tipus d’amor que només combinen dos dels tres eixos esmentats són 

considerats perifèrics per la teoria. Un altre enfocament important en l’explicació del 

fenomen amorós serien les teories biològiques —com ara la teoria de l’amor apassionat 

(Hatflield & Rapson 1987 apud Myers 2005, 456)—, que redueixen l’experiència a un 

conjunt de reaccions fisiològiques que, posteriorment, el subjecte interpreta i atribueix a 

l’amor. 

Malgrat tot, existeixen diversos models de crítica a l’amor romàntic, com ara el de 

Greer (1971=2013), qui ja intuïa el condicionament sociocultural del mite de l’amor 

romàntic i l’exercici de poder que suposa i exposava que «the man’s real love remains 

centred in his male peers, although his sex may be his woman’s prerogative. Male 

bonding can be explained by this simple principle of harmony between similes inter 

pares, that is, love» (dins “Love. The Ideal”. Par. 6). Posteriorment, aquesta crítica ha 

avançat cap al rebuig del determinisme psicològic i biològic a favor d’unes teories 

d’inspiració antropològica: la visió de l’amor romàntic i la seva cientifització és una 

interpretació matisada històricament perquè pressuposa l’existència d’una unitat 

emocional universal, un subjecte que és en realitat culturalment construït, una jerarquia 

sobre la qual són prioritzats els processos biològics i les conductes individuals (Esteban 

2008, 157-161). A més, per contra de la falsa llibertat que promulga, es regeix per 

principis d’homogàmia, per la qual cosa legitima unes estructures de preservació de 

l’status quo —diferències ètniques, de classe i de gènere— mitjançant institucions de 
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cooperació i de dominació com ara la família (162-163). Aquesta visió entén l’amor 

romàntic i la hipersexualització que l’acompanya en els mitjans de comunicació com un 

artefacte cultural que s’adiu amb el progressiu desinterès per l’esfera pública que 

manifesta l’individu, ara centrat en l’àmbit privat. 

El mem comporta una ideologia latent, una crítica al concepte hegemònic de l’amor 

romàntic, del qual intenta exposar-ne l’absurditat i les desigualtats que provoca. 

Construeix així un missatge ideològicament complex bastit sobre el contrapunt que 

s’estableix en les connotacions de les dues imatges. El mem, a través de l’humor, 

adquireix un valor contestatari que desafia els valors hegemònics d’una cultura 

determinada. 
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3. Conclusions 

 

Els mecanismes de percepció de la realitat són fenòmens culturals, històricament 

matisats: el mitjà no és només un continent, sinó que influeix en les característiques de 

recepció i interpretació dels continguts. La hiperrealitat, perceptible només a partir de 

l’abstracció, i la liquidació de referents que se’n deriva evidencien el desdibuixament de 

la dictomia d’alta/baixa cultura o la distinció entre pop/popular. El grau d’artisticitat 

esdevé un mecanisme de conservació de l’status quo, una opció legitimada i 

naturalitzada per les institucions en base a conceptes com el de tradició o nacionalitat, 

que a la pràctica se situen en el mateix nivell d’abstracció i d’arbitrarietat cultural. 

D’aquesta manera, els processos de desterritorialització i desintermediació provocats 

en la hiperrealitat desestabilitzen els paràmetres definitoris de les disciplines i les 

condemnen a la impossibilitat de representar una realitat, un referent, que és substituït 

pel simulacre. 

Així, dinàmiques aparentment tan oposades com la cultura pop o l’activació 

patrimonial aprofiten la inestabilitat per tal de manipular la realitat, ja sigui amb la 

creació d’ítems aparentment nous i únics però en realitat procedents de l’accerelació 

d’un temps cíclic i devorador de referents, ja sigui amb l’extracció —i la destrucció— 

dels materials etnogràfics dels seus contexts amb la pretensió de justificar els supòsits 

colonialistes d’un grup social, falsament homogeneïtzat sota el signe d’una identitat. A 

la vegada, impedeixen que el poder es dilueixi en el mar de signes produïts 

La construcció d’un indret híbrid com ara el ciberespai afavoreix la democratització 

de l’accés a les plataformes de difusió i propicia la proliferació d’un folklore que 

evidencia la fragilitat de les fronteres esmentades. Les característiques del fet folklòric 

es donen també en materials procedents de la cultura pop, que es nodreix de tot tipus de 

referents, guiada per la rendibilitat econòmica, a la vegada que contribueix a definir els 

valors d’un grup social que universalitza. 

La hiperrealitat imposa prescindir de les categories i immergir-se per igual en els 

materials originats en els diversos àmbits, detectar les assumpcions culturals i de poder 

que s’hi reprodueixen i qüestionar-les per tal d’aconseguir una visió global del fet 

cultural i dels valors que naturalitza. Només d’aquesta manera podrem arribar al 

coneixement d’una part del fet cultural que compartim i, per tant, descobrir les 

intencions i els pressupòsits que amaga, gaudir de la possibilitat de qüestionar-los i 

canviar-los a conveniència.  
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Annex 

 

Fig.1. Barra Airport. 
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Fig.2.1. El selfie dels Oscar. 
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Fig.2.2. L’argot quillo. 
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Fig. 2.3. DiCaprio als Oscar. 
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Fig.2.4. Mems mercantilitzats. 

 

 

 



55 

Fig.2.5. The Adventures of Doge/Journey of the Doge: 

https://www.youtube.com/watch?v=9zp6NGhOjiU 

 

 

Fig. 2.6. «Couples be like...». 
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