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El professor de la Universitat de Zuric, Bruno Frey, en aplicar l’anàlisi econò-
mica a l’art ha escrit una obra sorprenent i interessant. ¿Què hi té a dir la
ciència econòmica sobre la creació de bellesa?

El treball del professor Frey il·lumina aspectes insospitats de les activitats
culturals i amplia l’anàlisi econòmica més enllà de l’estudi de la mera produc-
ció de riquesa. L’economia de l’art no es limita als aspectes financers de la
pintura, de la música o de l’escena. Tampoc es basa en el supòsit que els
protagonistes i els professionals del món de l’art només s’ocupen dels seus
ingressos personals o del benefici empresarial. El mètode de l’economia de
l’art consisteix a analitzar totes les dimensions de l’entorn artístic amb l’ajuda
del model de l’«elecció racional en un marc institucional», un model que pre-
tén entendre el comportament humà atenent els incentius que es presenten
als individus i a les institucions en les quals treballen. Amb l’ajuda d’aquest
model, que també podríem anomenar de la «lògica de la situació», Frey pre-
tén contestar preguntes com les següents: ¿Per què el Museu del Prado
només ensenya el 15% dels seus tresors en l’edifici de Villanueva? ¿Com és
que proliferen els festivals de música i de teatre i les exposicions commemo-
ratives de grans pintors si els teatres d’òpera, les sales de concert i els
museus de pintura passen tantes penúries econòmiques? ¿Es guanyen més
diners en el mercat de l’art que en el de la borsa? ¿Què és el que ens reté de
substituir el Coliseu de Roma per un centre comercial o la Torre Eiffel per un
gratacels d’oficines?

Als que viuen en el món de l’art –pintors, cantants, actors, directors de
museu, responsables de teatres d’òpera, gerents de festivals, marxants i pro-
pietaris de galeries, col·leccionistes privats o administradors de les polítiques
culturals públiques– els interessarà sobretot l’anàlisi de les raons que justifi-
quen el finançament públic de les arts. Per al professor Frey hi ha certs
aspectes del benestar proporcionats per les obres d’art i les representacions
artístiques que el mercat no reflecteix del tot. Aquests errors del mercat estan
classificats, segons ell, en cinc encapçalaments: «valor d’existència», «de
prestigi», «d’opció», «d’educació» i «de llegat». Tot i admetent aquestes
carències, Frey no deixa d’assenyalar les fallades de l’Estat quan aquest
intenta suplir allò que els preus no recullen. Les conclusions matisades en
aquesta qüestió del suport públic a les arts no deixaran de sorprendre i d’in-
teressar aquells que defensen la superioritat i la primacia del mecenatge
públic en el camp estètic.
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Presentació

La idea de dedicar un volum d’aquesta col·lecció a l’economia de

l’art ha estat de Pedro Schwartz, catedràtic d’història del pensament econò-

mic de la Universidad Autónoma de Madrid. Pedro Schwartz ha estat també

la persona que s’ha encarregat de seleccionar, d’estructurar i de revisar la

recopilació d’articles de Bruno Frey que publiquem en aquest volum.

Bruno Frey és professor d’economia de la Universitat de Zuric, direc-

tor de l’Institut d’Investigació Empírica de la Facultat de Ciències Econòmi-

ques d’aquesta universitat, i una de les primeres autoritats en economia de

l’art. El professor Frey ha publicat una infinitat d’articles sobre aquest tema,

fonamentalment en revistes especialitzades.

¿De què tracta l’economia de l’art? Des de sempre, l’art i la cultura

han estat molt estudiats des d’un punt de vista històric i des d’un punt de

vista estètic; en canvi, només des de fa molt poc, ho han estat des d’un punt

de vista econòmic.Al nostre país es tracta d’un tema innovador i potser fins

i tot sorprenent en la mesura en què és percebut com una intrusió dels espe-

cialistes en un camp que, en principi, es dóna per descomptat que pertany a

d’altres. Però no, això no és així. L’aplicació dels instruments de l’economia

a l’art i a la cultura permet plantejar-se qüestions que, si més no, poden con-

tribuir a iniciar un debat fructífer al qual no estem acostumats. Pot ser que

plantejar algunes de les qüestions següents sigui fins i tot provocatiu.
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• ¿Com s’entén que alguns museus emmagatzemin o dispersin en llocs inac-

cessibles més del 85% de les seves obres i que només exposin una petita

part dels seus tresors?

• ¿Per què els museus europeus –si bé no els americans, com el MOMA– són

reticents a vendre alguns dels seus quadres?

• ¿Quina és la raó per la qual últimament proliferen els festivals de música i

de teatre, així com les exposicions commemoratives de grans pintors?

• ¿Quines raons poden justificar el finançament públic de la cultura i per

què de fet no es deixa que el mercat patrocini l’art espontàniament?

• ¿Quan i com decidim permetre la ruïna o promoure la restauració d’un

castell medieval? ¿O la substitució o conservació d’un palauet del segle

passat quan al seu solar s’hi podria construir un poliesportiu o un centre

comercial?

• ¿És cert que els votants estan mal informats i són poc intel·ligents en qües-

tions culturals i que les decisions sobre política cultural s’han de confiar a

les elits polítiques i acadèmiques?

A totes aquestes qüestions, i a algunes altres, per descomptat, Frey

intenta donar una resposta aplicant els instruments de l’anàlisi econòmica; i

és aquest intent d’explicar el comportament dels individus en matèria d’art i

de cultura, com ho han fet els economistes amb el mercat del pa o dels

automòbils, o amb la reducció del nombre de fills per família, la raó que jus-

tifica la publicació d’aquest volum en aquesta col·lecció.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Barcelona, abril de 2000
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I. L’economia de l’art: una visió personal (*)

L’economia en l’art ha arribat a ocupar el lloc d’una disciplina de pri-

mer ordre dins de l’enfocament econòmic de les ciències socials. Aquest

enfocament està basat en un estudi sistemàtic de la interacció entre el com-

portament dels individus i de les institucions de la societat. La finalitat d’a-

quest llibre és aplicar aquest enfocament de la racionalitat econòmica a l’art i

a la cultura. Fins i tot intenta ampliar aquest enfocament endinsant-nos en ano-

malies del comportament recentment estudiades pels economistes experi-

mentals.

Els no iniciats ni tan sols s’imaginen que es pugui aplicar a l’art el para-

digma econòmic de l’«elecció racional en un marc institucional». Això també és

cert per a molts economistes, que tot sovint tenen unes opinions simplistes

quan es tracta d’art. Tendeixen a deixar de banda els instruments de la seva

professió i prefereixen repetir els clixés predominants en el «món de l’art»

com, per exemple, que la comercialització és perjudicial per a l’art, que els

grans artistes són pobres (el que jo anomeno l’«efecte van Gogh-Gauguin») i

que es poden obtenir uns grans beneficis en el mercat de la pintura i de les

antiguitats sempre que s’«esculli bé». Els llecs en qüestions econòmiques, i fins i

tot alguns economistes, no poden suportar en general l’aplicació de l’anàlisi

econòmica a l’art i es poden passar hores defensant la teoria que els artistes

són una raça a part i que no actuen d’acord amb els principis econòmics.

(*) Una versió d’aquest capítol es publica al llibre del mateix títol, de l’editorial Springer Verlag.



Es considera que un geni és una persona que es comporta sense tenir en comp-

te els elements bàsics de racionalitat burgesa.

La primera qüestió que plantegen els economistes de l’art és si el seu

enfocament professional és adequat per tractar d’aquestes qüestions d’art i de

cultura, una àrea tan allunyada dels temes usuals de l’economia. Molts polítics,

periodistes i artistes, i una gran part del públic, consideren l’art com una cosa

que està fora dels càlculs i dels raonaments de l’economia. Tenen moltes reser-

ves sobre l’anàlisi econòmica del fenomen artístic i cultural i demanen que la

reflexió econòmica estigui, com a mínim, basada en una anàlisi estètica de l’o-

ferta i la demanda d’art. Però l’art, igual que la bellesa, la llibertat o la justícia, és

un concepte abstracte i no es pot aprehendre directament. Si el que el pro-

dueix no ho pot descriure amb detall, ¿com podrà l’economista dir res que

comporti una millor comprensió de l’art i de la cultura? 

1.1. L’economia de l’art, avui

L’enfocament econòmic de les ciències socials pretén establir una nova

forma interdisciplinària. Fins ara aquesta interdisciplinarietat s’havia conce-

but com una mera combinació de diferents enfocaments científics. Això havia

portat moltes vegades a uns intercanvis d’un nivell bastant baix que no anaven

més enllà del sentit comú. Per contrast, el nou enfocament interdisciplinari que

aquí es proposa, aplica el mateix mètode analític a diverses disciplines; a saber,

el mètode que els economistes ja han utilitzat per estudiar una gran varietat de

problemes i qüestions. El model de comportament humà que aquí aplicarem

distingeix minuciosament les preferències, és a dir, el que la gent vol, de les res-

triccions, com són les imposades per les institucions socials, els ingressos, els

preus i el temps disponible. Aquest enfocament ha permès explicar amb èxit

fenòmens dins del camp de l’economia, però també fora d’ell.

Els intents d’utilitzar generalment aquest enfocament, anomenat d’«elec-

ció racional», han tingut de vegades una bona acollida, però tot sovint han estat

posats en qüestió i, en molts casos, rebutjats. No obstant això, els resultats inno-

vadors aconseguits gràcies a ell han estat reconeguts per la concessió de diver-

sos premis Nobel d’Economia, especialment l’aconseguit per Gary Becker el

1992. El mateix enfocament de l’elecció racional ha estat utilitzat per altres
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guanyadors d’aquest premi, com Kenneth Arrow el 1972, Herbert Simon el

1978, Theodore Schultz el 1971, James Buchanan el 1986, Ronald Coase el

1991, Douglas North i Robert Fogel el 1993 i Amartya Sen el 1998.(1)

Una de les aplicacions més interessants de l’enfocament d’elecció racio-

nal ha estat la utilitzada en el camp de les arts. Aquest nou camp es coneix tam-

bé com a economia de la cultura. De fet no és una idea nova, però no se li

havia donat aquest nom. Els economistes dels països de parla alemanya ja fa

molt temps que estan interessats en els aspectes econòmics de les arts.(2) Han

rebut una atenció especial els temes d’hisenda pública, en particular el paper

de l’Estat en el finançament de la cultura.(3) En general, han donat per fet que el

sector públic havia de subvencionar les arts, tenint en compte els efectes posi-

tius externs, com diríem avui dia, que les arts tenen sobre el conjunt de la

societat. Aquests efectes externs s’anomenen també «avantatges per al no usua-

ri» perquè reben beneficis les persones que no consumeixen un servei cultural

determinat.

La mateixa qüestió normativa de per què l’Estat ha de donar suport a les

arts ha estat tractada per famosos economistes britànics com Lionel Robbins o

Alan Peacock que, de passada, diré que van ser molt actius en el camp de les

arts, com també ho va ser el gran economista John Maynard Keynes.(4)

El naixement de l’economia de l’art com a disciplina independent dins

de la ciència econòmica moderna es pot datar amb exactitud. Va començar

amb el llibre de Baumol i Bowen publicat el 1976, titulat Performing Arts – The

Economic Dilemma («El dilema econòmic de les arts escèniques»). El dilema

apareix perquè un creixent nivell de benestar econòmic o ingrés per capita

que comporta un augment de la demanda de les representacions, implica un

cost més gran de les representacions escèniques. Com a resultat, les arts escèni-

(1) Altres textos sobre l’enfocament econòmic dels problemes socials són els de Jack Hirscheifer (1985) i Bruno S. Frey
(1992). La metodologia de l’elecció racional en un marc institucional té un paper significatiu en les ciències pròximes
a la ciència política, a la sociologia i a la història; vegeu Coleman (1990). També s’ha aplicat als estudis de dret, on
s’anomena «Anàlisi econòmica del Dret», com a Posner (1986) i Ulen (1988).És molt gran la varietat de qüestions socials
estudiades amb aquest enfocament econòmic, com l’educació, el medi ambient i el delicte.
(2) Per exemple, Kindermann (1903), Drey (1910), Seelig (1914), Haalk (1921), Reusch (1922) o Bröker (1928). Ja l’any
1910 es va publicar un número especial de les Volkswirtschaftliche Blätter dedicat a «Kunst und Volkswirtschaft» (L’Art
i l’Economia).
(3) Per exemple, Epstein (1914), Margraff (1922), Herterich (1937).
(4) Vegeu Lionel Robbins (1963,1971) i Alan Peacock (1969).Keynes va ser un gran amant de l’art i una figura important
en l’administració britànica de les arts. Va finançar, i en part administrar, el teatre de la Universitat de Cambridge. A més,
es va casar amb una primera figura del ballet. No obstant això, Keynes no va contribuir de manera destacada a
l’economia de l’art.



ques es troben constantment amb unes dificultats financeres cada vegada més

grans. Sembla ser que, precisament pel fet de ser la societat més pròspera i a

causa de l’augment d’aquesta prosperitat, són cada vegada més les dificultats

per mantenir aquestes arts escèniques.(5)

Després de la publicació del llibre de Baumol i Bowen va comen-

çar a florir l’economia de la cultura als països anglosaxons, i un bon exemple

d’això són els llibres de Moore, titulat American Theatre (1968), de Peacock i

Weir, The Composer in the Market Place (1975), i de Netzer, Subsidized Muse

(1978). Poc temps després, Blaug (1976) va recopilar la primera antologia i

Throsby i Whithers van escriure el primer llibre de text titulat L’economia de

les arts escèniques (1979). Molt aviat, l’enfocament es va estendre a d’altres

països com França,(6) Itàlia(7) i Suïssa.(8) En l’última dècada, la literatura sobre

l’economia de l’art ha crescut enormement.(9) Fins i tot ha aparegut una associa-

ció cultural dedicada a aquests estudis, la Association for Cultural Economics

International, que organitza conferències amb regularitat i publica una revista

titulada Journal of Cultural Economics.

L’aparició d’aquest enfocament econòmic o d’elecció racional de les

arts no ha impedit la seva estreta relació amb altres disciplines relacionades
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(5) Vegeu Towse (1997).
(6) Tenim alguns exemples com Moulin (1977), Gallais-Hamonno (1972), Leroy (1980), Dupuis (1980), Menger (1983),
Sagot-Duvauroux (1985), Greffe (1985), Dupuis i Greffe (1985).
(7) Per exemple, Mazzochi (1971), Gerelli (1974), Villani (1978), Trimarchi (1985, a, b).
(8) Per exemple, R.L. Frey i Neugebauer (1976), Pommerehne i Frey (1980, a, b), Pommerehne (1982), Pommerehne i
Schneider (1983) i Schneider i Pommerehne (1983).
(9) Aquí hem de mencionar alguns treballs recents, ja que en un tractat de Frey i Pommerehne (1989a) apareix un es-
tudi dels treballs anteriors. Recentment han aparegut dos textos en anglès, un de Heilbrun i Gray (1993), que tracta del
món de l’escena a Amèrica i un altre d’O’Hagan (1998) des del punt de vista de l’economia del benestar. En francès 
hi ha llibres de text de molta categoria: Farchi i Sagot-Duvauroux (1994), Greffe, Pflieger i Rouet (1990) i Benhamou
(1996).

Entre les monografies dedicades a aspectes específics de les arts i a temes relacionats amb elles tenim Feldstein (1991),
amb el títol Economics of Museums, el llibre de Peacock (1993) Paying the Piper, en el qual fa una selecció dels seus
articles, Towse (1993), Singers in the Market Place, o Mossetto (1993), que va escriure sobre l’estètica i l’economia.
Entre les aportacions franceses trobem les de Greffe (1990) o Rouget, Sagot-Duvauroux i Pflieger (1991). L’excel·lent
aportació alemanya de Tietzel (1995) sobre l’economia de la literatura examina entre altres a Goethe, qui, a pesar de les
aparences, va resultar ser un astut homo oeconomicus.

Hi ha algunes antologies útils en aquest camp. Sense cap mena de dubte, la més àmplia va ser l’editada per Towse
(1997), però les compilacions de Gingsburgh i Menger (1996) i de Peacock i Rizzo (1994) també són dignes de menció.
Hi ha dues col·leccions d’assajos dedicades a l’economia del patrimoni, editades per Hutter i Rizzo (1997) i Peacock
(1998). La majoria dels articles relatius a l’economia de l’art es publiquen a la revista mencionada en el text, però també
apareixen alguns treballs en altres revistes, com The American Economic Review, The Journal of Political Economy o
Kyklos, així com en revistes dedicades a certs aspectes de l’art dins de les ciències socials (per exemple,Cultural Policy,

Empirical Studies in the Art, International Journal of Cultural Property i International Journal of Arts Manage-

ment).

També hi ha centres d’investigació dedicats a l’economia de l’art, el més important dels quals és l’ICARE
(International Center for Art Research in Economics), associat a la Universitat de Venècia.
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amb les arts. En especial, la sociologia de l’art se li assembla en molts aspec-

tes.(10) En canvi, fins ara no s’ha establert cap llaç amb la història de l’art. Això

pot ser degut a una mala comprensió de l’enfocament econòmic per part dels

historiadors de l’art, que sembla que creguin que als economistes només els

interessa allò que és rendible en termes purament monetaris i que, per tant,

tenen l’únic propòsit de comercialitzar l’art. Els historiadors de l’art se sorpre-

nen quan senten que la major part dels economistes es manifesten a favor de

l’ajuda estatal a les arts i s’esforcen a ressaltar empíricament certs valors «no

econòmics» com els de prestigi, elecció, educació i llegat. Una altra raó per la

qual possiblement els historiadors de l’art es mostren poc disposats a tractar

amb aquesta disciplina de l’economia de l’art és un intent conscient o incons-

cient de tancar el camp a l’«intrusisme». Però ja hi ha indicis que aquestes pors

estan perdent força, ja que s’estan fent esforços prometedors per salvar aquesta

distància entre la història de l’art i l’economia.

1.2. El caràcter especial de l’activitat artística

Algunes vegades, fins i tot els economistes afirmen que «per estudiar tal

com cal el mercat dels béns artístics és necessari tenir en compte la naturalesa

estètica de l’art».(11)

Però Kenneth Boulding ha presentat algunes objeccions a aquest punt

de vista, el d’aquells que rebutgen la possibilitat d’aplicar l’economia de l’art,

dient que sovint és impossible una distinció precisa entre béns i serveis, i també

entre les empreses que produeixen els béns i aquelles que proporcionen els ser-

veis.(12) Per tant, l’anàlisi econòmica de l’art, igual que la de l’educació, la salut o

els esports, no presenta problemes majors de definició que l’anàlisi d’altres béns

i serveis d’una economia. És possible que el nombre de factors que influeixen

en la creació artística i en el consum de l’art sigui especialment nombrós i que

la relació entre ells sigui, per la seva mateixa essència, més complexa que,

posem per cas, la producció i el consum de pa. Però l’art i la cultura estan, en

principi, subjectes a l’escassesa, o sigui que no són béns lliures. Proporcionen

(10) Vegeu, per exemple, Moulin (1986), di Maggio o Foster i Blau (1989), així com una revisió molt específica de
Bourdieu (1979) i Bourdieu i Dardel (1966).
(11) Shanahan (1978), pàg. 13.
(12) Boulding (1977).



«utilitat» als individus que les demanden, i necessiten recursos per a la seva crea-

ció. Tan aviat com és possible observar expressions de preferències en els indivi-

dus, el desig de pagar per una entrada de teatre, el de pintar un quadre per ven-

dre’l o, fins i tot, el de tocar el piano pel propi plaer, aleshores a l’economista li

és possible analitzar el comportament de qui ofereix i qui demanda art i cultura.

Aleshores també es fa possible per a l’economista investigar la qüestió que inspi-

ra tanta curiositat de quina seria la millor manera que els governs promocionin

l’art. A aquest últim aspecte de la relació entre art i despesa pública, que aixeca

una polèmica tan apassionada, prestarem atenció als capítols VII i X.

El que l’art es pugui estudiar des del punt de vista econòmic no vol dir

que oblidem les característiques, de vegades especials, dels objectes d’art i de

l’activitat artística, ni les peculiaritats de la valoració de l’art per als clients, els

col·leccionistes, els aficionats, els responsables de museus, cases d’òpera i sales

de concert i el públic en general. En especial, els economistes han intentat

esmicolar les característiques que fan de l’art i de l’activitat artística un «bé

públic», és a dir, uns béns i serveis que produeixen «efectes externs positius»,

els beneficis dels quals no s’esgoten en les persones que els demanen i l’oferei-

xen com a bé privat a través del lliure mercat.

Aquests possibles efectes externs positius neixen de l’existència de

diversos valors de l’art, de vegades defectuosament reflectits pel mercat:

• un «valor d’existència» (la població es beneficia del fet que la cultura

existeixi, fins i tot si alguns dels seus individus no prenen part en cap activitat

artística);

• un «valor de prestigi» (perquè determinades institucions contribuei-

xen a un sentiment d’identitat regional o nacional);

• un «valor d’opció o d’elecció» (la gent es beneficia de la possibilitat

d’assistir a aquests esdeveniments culturals, fins i tot si no arriben efectivament

a fer-ho);

• un «valor d’educació» (l’art contribueix al refinament dels individus i al

desenvolupament del pensament creador d’una societat); i

• un «valor de llegat» (les persones es beneficien de la possibilitat de lle-

gar la cultura a generacions futures, fins i tot si elles mateixes no han pres part

en cap esdeveniment artístic).
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Les qüestions dels possibles defectes del mercat econòmic de l’art, del

foment públic de la cultura i dels defectes del mercat polític de l’art, s’es-

tudiaran també als capítols VII i X d’aquest llibre.

1.3. Per què em redueixo a una visió personal

Com que l’estat de la qüestió en l’economia de l’art ha estat descrit en

sengles articles per Throsby i Mossetto,(13) aquí prefereixo presentar els meus

propis pensaments i punts de vista.

1.3.1. Ampliació del camp de l’economia de l’art

La metodologia neoclàssica dominant ha mostrat ser molt útil per a l’es-

tudi de la cultura. Està basada en un model de comportament molt clar que aju-

da a analitzar l’oferta i la demanda d’art. La manera d’equilibrar-se aquestes

dues forces dóna lloc a prediccions empíriques que es poden contrastar o

posar-se a prova amb les dades de la realitat. És cert que la major part de les

prediccions poden semblar de «sentit comú», però d’altres resulten inesperades

i sorprenents. Un bon exemple d’aquestes últimes és l’anàlisi de les arts escèni-

ques de Baumol i Baum (1966), mitjançant la qual conclouen que, com més

pròspera una societat, més difícil és finançar les arts escèniques en directe.

La major part dels economistes de l’art adopten el tradicional mètode

d’anàlisi neoclàssic de preferències revelades a través dels diners, per la seva

utilitat patent.(14) La meva opinió és que seria aconsellable anar més enllà dels

límits, una mica rígids, del neoclassicisme ortodox. Així ho fan, gairebé sense

adonar-se’n, la majoria dels economistes quan tenen en compte les institu-

cions, especialment quan analitzen les diferències entre l’oferta d’art d’origen

públic i d’origen privat. Així mateix, altres autors han estudiat qüestions d’in-

centius, tant monetaris com no monetaris, als teatres, sales d’òpera i altres fonts

d’art, especialment quan els que prenen les decisions busquen el seu propi

interès més que el dels que els paguen (l’anomenada paradoxa del «mandant i

el mandatari».
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(13) Thorsby (1994) i Mossetto (1992).
(14) Vegeu, com a exemples d’aquest enfocament estrictament neoclàssic, l’article bibliogràfic de Throsby al Journal of

Economic Literature (1994), o el d’O’Hagan a The State and the Arts (1998).



No obstant això, goso a sostenir que seria de gran utilitat el fet d’allu-

nyar-se encara més dels límits de l’enfocament neoclàssic. En certs casos és im-

portant considerar els aspectes psicològics. L’existència d’anomalies de com-

portament suggereix que, en certs aspectes, els humans s’aparten sistemàtica-

ment en situacions observables del que prediu l’anàlisi de l’elecció racional (és

a dir, sembla que no en maximitzin la utilitat esperada). Presentem un exemple:

molts propietaris de quadres estan sotmesos a l’«efecte possessió»; no estan dis-

posats a vendre un objecte per una suma determinada, diguem 10.000 euros,

encara que no el comprarien per aquest preu, deixant de banda els costos de la

transacció. Com veurem al capítol X titulat «Rendibilitat de la inversió en objec-

tes d’art», aquesta anomalia en el comportament pot arribar a influir en els

preus del mercat d’art.

Una altra aportació important de la psicologia a l’economia de l’art és la

que fa referència a la motivació humana. No hi ha cap dubte que els artistes

responen sistemàticament a incentius monetaris, és a dir, extrínsecs, com la res-

ta de la humanitat. Es diu que Salvador Dalí va arribar a dir: «A mi, l’única cosa

que m’interessa són els diners»; molts altres artistes han fet declaracions sem-

blants. No obstant això, hi ha una prova fefaent que hi ha artistes (per als quals

el raïm no era verd) moguts per un impuls intrínsec de buscar l’art per l’art.

Aquesta actitud és més aplicable als primers anys d’un artista, que acostumen a

ser els més innovadors i productius de la seva vida (i els menys remuneradors).

La mesura i la manera amb què un artista està motivat externament o interna-

ment és importantíssima a l’hora de decidir la forma del suport públic a la cultu-

ra. ¿Són més beneficiosos, per a la capacitat creadora, els encàrrecs d’una obra

definida o les beques i pensions a un artista individual? Aquest tema es debat

àmpliament al capítol VII, «Suport estatal i creativitat». L’examen, tant de la

motivació externa com interna, com de la relació mútua entre les dues, allò que

s’anomena «efecte d’expulsió», s’aparta del marc neoclàssic tradicional de l’eco-

nomia de l’art. Però aquest autor està convençut que és fonamental per a la

comprensió i el suport de les arts.

Una de les característiques d’aquest llibre sobre l’economia de l’art, és

el seu desig de transcendir les idees d’acceptació general i d’explorar nous

camins. L’anàlisi convencional de la cultura, segons els mètodes neoclàssics

ortodoxos, ha enriquit el nostre coneixement dels aspectes socials de les arts i,
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en particular, la relació entre l’àmbit monetari i l’artístic. L’aplicació de l’anàlisi

estadística de tall transversal i de sèries temporals ha estat sovint de molta utili-

tat en afegir una dimensió empírica al raonament deductiu. Però qualsevol

mètode d’anàlisi corre el perill de produir rendiments decreixents i, fins i tot,

negatius.(15) No tot el pensament econòmic aplicat a la cultura proporciona

resultats interessants. De vegades es redueix a aplicar noves etiquetes de termi-

nologia econòmica a observacions conegudes. Per sort, crec que això no ha

passat encara massa sovint, segurament perquè molts economistes de l’art són

una mica excèntrics des del punt de vista de l’economia tradicional. Es pot

aconseguir una visió de problemes nous i interessants anant més enllà de les

fronteres establertes i aventurant-se en un territori metodològic nou. L’econo-

mia de l’art és sens dubte una àrea de l’economia de les més obertes a nous

enfocaments. Un bon exemple és el llibre The Value of Culture («El valor de la

cultura», 1996) de Klamer, basat en la idea que un intercanvi de punts de vista

entre tots els participants d’un procés artístic suggereix punts de vista nous i

mostra nous camins per resoldre problemes. Potser el camp de l’art és un dels

més agraïts per a aquest tipus de diàleg.

1.3.2. Qüestions interessants

Aquest llibre en conjunt reflecteix decididament la visió de l’autor

d’allò que considera important i interessant. Aquesta valoració és subjectiva i

no es pot demostrar de forma objectiva. És feina del lector decidir si compar-

teix o no les predileccions de l’autor.

Hi ha dos temes que apareixen en tots els capítols d’aquest llibre:

1. L’economia i la influència de la política

No té cap sentit reduir la nostra anàlisi als aspectes purament econòmics

de la cultura. És veritat que l’Estat té un paper destacat en l’ajuda a les arts, ja

sigui de forma directa amb subvencions o indirecta a través de desgravacions

fiscals. Al mateix temps, l’Administració pot paralitzar les arts, no tan sols en

règims totalitaris, sinó també democràtics. En tots dos casos, les decisions que

pren l’Estat estan basades en consideracions polítiques, però també burocràti-

(15) Vegeu Hirshleifer (1985).



ques. Els aspectes polítics de les arts no tan sols concerneixen els polítics i els

buròcrates. Hi ha molts participants en el joc d’influències sobre les arts, tant

els que pretenen influir en l’acció col·lectiva com els que estan influïts per

ella.(16) Per tant, jo no tinc cap dubte que l’economia política de les arts és molt

necessària.

2. Les institucions donen forma a la cultura 

La manera en què es prenen les decisions fonamentals sobre l’art reves-

teix una gran importància; per exemple, el paper atribuït a la política, al mercat

i a la burocràcia, respectivament. L’art nascut en un mercat sense traves difereix

en gran mesura, tant en qualitat com en quantitat, de l’art nascut de decisions

democràtiques i d’aquell que neix com a producte de reglaments burocràtics.

Per tant, tots els capítols d’aquest llibre utilitzen una «anàlisi institucional com-

parada». Un bon exemple d’això és el capítol III, que tracta de la política dels

museus i dels tresors artístics amagats als seus magatzems. («Per amor a l’art,

obrin els soterranis»). S’ha demostrat que la disposició dels directors d’un

museu a donar valor als tresors que guarden al soterrani, amb la venda d’al-

menys una part d’ells i l’adquisició d’altres que s’adiuen més amb els propòsits

del museu, depèn de la independència legal del museu davant del Govern, és a

dir, depèn d’un factor institucional.

1.3.3. Judicis de valor

Qualsevol erudit té els seus propis valors bàsics, fins i tot a l’hora de fer

investigació científica. També al meu llibre s’observa aquest fenomen. La meva

postura no es presta bé a ser classificada en el marc tradicional d’esquerra o

dreta. D’acord amb el punt de vista de la majoria dels economistes moderns, jo

veig els avantatges de fer servir els mercats. Acostumen a ser eficaços i perme-

ten que la població gaudeixi de les diferents preferències artístiques. L’art no és

el que els experts anomenen moltes vegades, definint-lo a la seva manera, «art».

Els experts en art han fallat moltes vegades a l’hora de descobrir nous movi-

ments artístics; el mercat, en canvi, ha respost sovint molt més ràpidament.

Tenim l’exemple de l’impressionisme, rebutjat pels ben establerts crítics d’art i

per la minoria rectora de l’art a París. Els que avui s’alaben com a grans mestres
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de l’impressionisme van haver de recórrer a la iniciativa privada –anant al

«Salon des Refusés» (el Saló dels rebutjats). Al mercat es van pagar uns preus

molt alts per quadres impressionistes molt abans que el moviment fos acceptat

pels poders artístics establerts.

No obstant això, també veig les limitacions del mercat. Crec que hi ha

efectes externs importants i fallades d’una altra naturalesa en el funcionament

del mercat. Aquests errors no es poden reparar únicament amb la negociació

entre les parts, i això no tan sols és degut al fet que els consumidors no estan

suficientment organitzats. Per tant, no estic d’acord amb Grampp (1989), que

assegura que el mercat funciona perfectament en el camp de l’art i que se

l’hauria de deixar en completa llibertat. Però no estic d’acord en què sigui

necessàriament l’Estat el que hagi de reparar els errors del mercat en el camp

de l’art. Com a economista polític, veig clarament els límits de l’activitat de

l’Estat aplicats a la cultura.

Els capítols següents es basen en l’opinió que les arts floreixen sempre

que s’assentin bé les bases de les regles constitucionals. Es pot arribar a un

contracte constitucional correcte si les parts es posen d’acord sobre les regles

del «mercat de l’art» sense saber en què els pot beneficiar a ells personalment,

és a dir, amb la seva futura situació personal amagada darrere d’un «vel de des-

coneixement».(17) La regla més important és garantir la llibertat d’expressió

artística. També crec –i aquesta creença està basada en proves empíriques, com

exposo al capítol VIII, «Democràcia directa i suport públic a l’art»– que la parti-

cipació directa dels ciutadans afavoreix en gran mesura les arts. La cultura està

viva quan les regles fonamentals de funcionament de la societat fomenten la

major varietat possible de formes i tipus d’art. Així doncs, és important evitar

posicions monopolistes en matèria d’art. L’Estat i la seva burocràcia han de ser

mantinguts a ratlla perquè no es converteixin en els únics mecenes i, per tant,

en jutges inapel·lables de l’art. El mateix es pot dir dels esforços del sector pri-

vat per monopolitzar la creació i la comercialització de l’art.

(17) Vegeu Buchanan (1987) i Frey (1983).



1.4. La fascinació de l’economia de l’art 

En aquest apartat es tracten dos temes que serveixen per explicar per

què em sembla tan atractiva l’economia de l’art. Amb aquest enfocament espe-

cial apareixen nous aspectes del món de l’art, i per això podem dir que no és

un enfocament trivial. Els resultats aconseguits i les conclusions polítiques sug-

gerides, sovint s’oposen a les opinions més comunament mantingudes. Així

doncs, els hem de prestar una atenció especial.

Aquests dos temes són el paper del mercat i el de la democràcia en les

arts. No pretenc donar ara una visió completa de tots els aspectes de les dues

qüestions, que deixo per a més endavant. Amb aquesta secció més aviat pre-

tenc posar de manifest allò que, des del meu punt de vista, són problemes espe-

cialment difícils.

1.4.1. ¿Produeix el mercat art de mala qualitat?

La majoria de la gent creu que el mercat produeix art de baixa qualitat.

Se senten queixes sobre la «cultura de masses» i la «comercialització». Aquesta

opinió regna no tan sols entre el públic en general, sinó fins i tot, i encara més,

en les discussions intel·lectuals. Una gran part del debat estètic té per objecte

rebutjar el mercat com a mecanisme decisori per a la cultura. Després d’aquesta

convicció profunda, trobem la desconfiança que els intel·lectuals senten envers

el mercat, tan ben assenyalada per Schumpeter el 1942, i també la creença que

és necessari el suport estatal per mantenir un art d’alta qualitat. No tan sols

l’Estat ha de subvencionar la creació artística, sinó que també ha de finançar

activitats culturals ocupant-se de l’administració de museus, teatres, sales d’òpe-

ra, companyies de ballet i orquestres.

La idea, molt estesa, que el mercat només produeix cultura de masses de

baixa qualitat està basada en una mala comprensió del funcionament del mer-

cat. A més, aquesta creença és contrària als fets, és a dir, empíricament errònia.

De fet, el mercat sí que pot produir cultura d’alta qualitat, fins i tot de la més alta

qualitat. Cal mirar el rerafons del mercat. El mercat és una institució que respon

a la demanda: si se li demana art de baixa qualitat el produeix, però si se l’hi

demana d’alta qualitat, produeix art d’alta qualitat. No hi ha cap raó per pensar

que no hi ha demanda de cultura d’alta qualitat. En realitat veiem que la gent
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gasta diners per gaudir del bon art.(18) Un cas digne de menció és la gran quanti-

tat de festivals, fins i tot cinematogràfics, en els quals es presenten uns productes

excel·lents. Aquests festivals acostumen a estar organitzats per la iniciativa priva-

da i amb la intenció d’evitar les aclaparadores limitacions polítiques, administra-

tives i artístiques que pateixen els teatres, les sales d’òpera i les sales de concert

que estan en mans de l’Estat. (Vegeu el capítol VI «Festivals i exposicions espe-

cials»). Uns quants d’aquests festivals dediquen la seva activitat a una petita

minoria d’amants d’alguna forma artística molt particular, com pot ser la música

moderna que no compta amb una audiència suficient en les sales tradicionals.

Així, veiem que el mercat no requereix un públic majoritari.(19) La creença gene-

ral i molt estesa que «el mercat produeix art de baixa qualitat» és insostenible.(20)

També és cert que gran part del que es produeix comercialment és de

baixa qualitat i, de vegades, de molt baixa qualitat. Però això no ens ha de sor-

prendre. La majoria de la gent té aquest gust i el mercat simplement el reflec-

teix. Aquesta tendència es pot veure reforçada en alguns casos per economies

d’escala, que permeten la producció de grans quantitats a preus més baixos

que si la producció és en petites quantitats. Un bon exemple és la fabricació

dels discos compactes: fer-ne cent mil o un milió d’exemplars més comporta

un cost addicional mínim, amb la qual cosa les grans sèries es poden vendre a

uns preus molt baixos. A pesar d’això, veiem que aquest mateix mercat també

produeix una música clàssica d’extraordinària qualitat. Per tant, és important

no centrar-se només en els aspectes massius del mercat, sinó veure que el siste-

ma de preus pot perfectament atendre la demanda d’alta qualitat.

Com s’ha assenyalat en una secció anterior, els economistes de l’art no

tenen manera de jutjar el que és «bo» o «dolent» en art. En principi, aquest judi-

ci hauria d’estar al càrrec dels respectius sabers substantius i no d’un saber ins-

trumental com és l’economia. No obstant això, ja des de fa segles, se sap que no

(18) Vegeu els molts exemples a Cowen (1998).
(19) Podem establir una comparació amb el mercat de periòdics i revistes. Una ràpida mirada als punts de venda de tots
dos immediatament ens revela que el mercat respon a les demandes dels lectors de gustos molt específics. No hi ha,
només dotzenes de revistes dedicades únicament a l’òpera o a museus d’art, sinó també als col·leccionistes de soldadets
de plom i de mobles antics. Si es considera l’oferta en diferents llengües, fins i tot en temes tan especialitzats com
aquests, és pràcticament incomptable.
(20) Aquesta opinió s’ha vist impulsada per tendències com la tan lamentada caiguda de la qualitat dels programes
televisius després de la liberalització dels mercats europeus. L’autor dubta però,que el mercat sigui responsable d’aquesta
situació.Més aviat es tracta,d’una banda,que les subvencions per a programes sobre art o aquells que utilitzin aquest mitjà
com a forma artística pròpia van a canals especialitzats; o, de l’altra, les productores utilitzen mesures d’èxit equivocades
o dubtoses. (Per exemple, índexs nets d’audiència en lloc de la voluntat afegida de pagar pels béns anunciats.)



pot haver-hi acord substantiu en matèria d’art: de gustibus non est disputan-

dum. Però fins i tot si estiguéssim disposats a acceptar el valor objectiu de dis-

tincions aproximades en qualitat, l’opinió que jo mantinc (per exemple, les

òperes de Verdi són millors que els serials de la televisió), sempre hauríem de

fixar la mirada en el fet que els judicis de valor poden canviar amb el temps:

allò que es considerava una immundícia inadmissible, es pot convertir en art

acceptat per tothom i pot arribar a descartar-se allò que s’havia considerat 

art de gran qualitat. Un dels grans avantatges del mercat és que permet i anima

la varietat. No cal ni una comissió especial ni un grup d’experts per donar l’a-

provació als gustos que reflecteix el mercat. Aquesta situació permet que sor-

geixin noves idees i així continuar mantenint l’art viu. El mercat obert és un

antídot contra el monopoli del gust artístic.

No obstant això, els mercats d’art, tal com són en la realitat, s’allunyen

molt de l’ideal. Pateixen efectes externs, i els subministradors d’art obtenen

rendiments creixents i mostren tendències monopolistes. La conclusió presen-

tada pels partidaris del mercat que aquesta és l’única manera d’organització de

les arts, no està basada en l’anàlisi, sinó en la convicció ideològica. S’ha de con-

siderar el mercat de manera equilibrada i relativa. En el terreny de les arts, com

en altres terrenys, disposem de diversos mecanismes de decisió. En lloc d’arri-

bar a la conclusió que en el terreny de la cultura el mercat és l’únic mecanisme

amb el que comptem, o a l’inrevés, que ho és l’Estat, hem de comparar els

avantatges i els inconvenients dels diferents mecanismes decisoris.

Dirigim ara la mirada cap a un altre sistema interessantíssim: el de la

democràcia.

1.4.2. ¿Es pot deixar l’art en mans de la democràcia?

S’insisteix molt en els perills de la «democratització» de les arts, sobre-

tot en els de deixar les decisions relatives a l’art en mans del poble, per exem-

ple, a través del referèndum: «La gent no entén el que és l’art de qualitat». Sovint

s’afirma que el poble té un gust horrible i que, per tant, les decisions culturals

no es poden deixar a les seves mans.

Aquests arguments s’assemblen molt als utilitzats en contra del mercat

econòmic en la cultura, però l’acusació és més greu si les decisions del mer-
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cat s’interpreten com el resultat de contractes entre uns quants i les decisions

democràtiques com a acords de la majoria. Com hem vist, el mercat pot atendre

perfectament les preferències de les minories, fins i tot les de les minories amb

gustos artístics molt especials. Per contrast, en una democràcia directa, la que

decideix és la «massa», en el sentit de la majoria.(21) En les decisions adoptades

per majoria en temes culturals, acostuma a sorgir la por que condueixin inevita-

blement a un art de mala qualitat o, fins i tot, d’una ínfima qualitat. La conclusió

és que la minoria, l’elit, és la que ha de decidir. Això implica de seguida la qües-

tió següent: ¿quina elit? Hi ha moltes possibilitats:

1. Els polítics escollits per votació

El gust dels polítics no es correspon amb el conjunt de la població ja

que, en general, són més cultes, però és dubtós que tinguin un judici més

encertat pel que fa a l’art. A més, per assegurar-se la reelecció, els polítics res-

ponen a un gran nombre d’influències externes. En una democràcia en la qual

els partits estan en una competència molt renyida, els polítics miren de com-

plaure l’electorat. En aquest cas, les decisions sobre art surten de les mans de

l’elit (en aquest cas, els polítics) per deixar-les en mans del conjunt de la pobla-

ció. Però en la majoria de les democràcies, els polítics tenen una certa capacitat

de maniobra pel que fa a les decisions sobre qüestions artístiques, però és

aquesta mateixa capacitat la que anima determinats grups de pressió a influir-

hi. Com més ben organitzats estiguin aquests grups, més gran serà la seva

influència. Aquest principi també és aplicable a decisions sobre art en les quals

els grups més ben establerts i, per tant, amb gustos culturals més conservadors,

tenen més possibilitats d’influir que les dels grups partidaris de formes més

innovadores de cultura, els quals, gairebé per definició, estan desorganitzats i

són, doncs, políticament dèbils, ja que representen formes d’art del futur encara

desconegudes.

2. Els funcionaris de l’art dins de l’Administració

Els empleats del govern en les diferents organitzacions artístiques solen

entendre-hi bastant d’art, però també acostumen a tenir un interès especial en

(21) La majoria no correspon a la «massa» de la població perquè la mitjana de participació en el vot en un referèndum
popular sol ser molt baixa –en la major part dels casos entre el 30% i el 50% de la població votant. A més,cap democràcia
és directa en el sentit que totes les decisions es prenen per referèndum.Més aviat en la major part dels casos decideixen
els parlaments i els governs,és a dir, l’«executiu», i només una petita part de les decisions es consulten a l’electorat. Vegeu
Butler i Ranni (1994), Frey (1994b) i Cronin (1989).



el tipus d’art al qual han estat donant suport. Si de sobte decidissin promoure

noves formes i manifestacions artístiques, potser es posaria en dubte la seva

serietat en les activitats que estaven promocionant. Així doncs, els tresors d’un

museu perdrien valor si el director decidís canviar de política artística. Els

administradors, per tant, estan interessats en defensar l’art ja establert. És més,

tenen un incentiu per defensar-se contra les noves influències, encara que

siguin precisament aquestes les que creen un art nou i innovador. El fet de dei-

xar les decisions culturals per als administradors de l’art dóna lloc a un biaix

conservador.

3. L’elit d’especialistes en art

Els crítics d’art en els mitjans de comunicació, els historiadors de l’art,

els propietaris de galeries d’art, així com els col·leccionistes privats i institucio-

nals, són els que formen aquesta força conservadora. Molts d’ells mostren tam-

bé tendències conservadores perquè l’art de moda avui dia és el del que saben,

uns coneixements que es devaluarien totalment o parcialment si aparegués una

nova forma artística. En tot cas, podrien prendre una nova direcció per a la qual

estiguessin preparats i en la qual sabessin participar. Els veritables estranys al

món del que és acceptat, la raison d’être dels quals és rebutjar l’art existent, no

tindrien cap suport, a no ser que estiguessin disposats a doblegar-se als desitjos

i a les idees dels grups establerts, i en aquest cas, els elements tendeixen a desa-

parèixer. Es podria dir que la situació ha canviat des d’aquells temps en què els

grups artístics regidors del gust a París van rebutjar les noves formes de l’im-

pressionisme i de l’expressionisme. Això és veritat en part. Avui dia hi ha grups

i empreses que intenten cavalcar sobre les noves onades i modes artístiques

per poder explotar aquestes primícies de coneixement. Això beneficia les

noves formes artístiques que semblen explotables en un termini curt, però per-

judica les que no es troben en aquesta situació. També hem de tenir en compte

que especialment les empreses dedicades a descobrir les tendències artístiques

del futur tenen interès a predir la seva acceptació per part del públic, en el sen-

tit que miraran d’ajustar l’oferta a la demanda que endevinen. En contrast, l’art

innovador es desenvolupa sobretot en l’àmbit de l’oferta, i després és la deman-

da la que s’ajusta, o no, a l’oferta.
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4. Els artistes

Les decisions sobre cultura es podrien deixar en mans dels artistes.

Això sembla molt convincent, però ho és només a primera vista. En primer

lloc, no està clar de cap manera que els artistes siguin bons jutges de l’art

creat per altres artistes. Amb tota la raó atribueixen un gran valor al que ells

mateixos fan, ja que si no, no ho farien, però acostumen a ser molt negatius

en relació amb el treball d’altres artistes. Aquesta actitud pot ser deguda a

l’enveja, però també a una incapacitat de sortir de l’àmbit de la seva pròpia

visió. Molts artistes estan profundament abstrets, quan no són uns maníacs,

perquè pateixen obsessions que estan íntimament relacionades amb el seu

esforç creador.

El fet de deixar les decisions sobre art als «artistes» té unes altres compli-

cacions. ¿Qui són els artistes? «L’artista» no és una noció ben definida.(22) ¿Han

rebut l’educació «correcta», com, per exemple, els que tenen el títol d’una

acadèmia d’art? ¿O són els que formen part d’una associació d’artistes? I, si fos

així, ¿quines associacions són les acceptades? ¿O ho són aquells que viuen de la

seva activitat artística? ¿O ho són aquells que es creuen ser-ho, fins i tot si dedi-

quen molt poc temps a la seva activitat artística i no cobren per fer-la? En tots

aquests casos tenim un grup diferent de gent a la qual podem designar amb el

nom d’«artistes». Si s’elegeixen els dos primers grups, estem introduint una

ponderació conservadora a favor de l’art ja ben establert. Si es defineix un artis-

ta pels seus ingressos, es comptarà amb aquells que produeixen art de molt mal

gust, però també amb altres de més refinats, com ja hem explicat anteriorment.

Si el que compta són les conviccions subjectives, en qüestions d’art decidiran

moltes vegades persones incompetents.

Hi ha una altra dificultat, a l’hora de deixar les decisions sobre art als

mateixos artistes, semblant a les dificultats que afecten les decisions dels grups

de l’elit política i administrativa: ¿Com s’han de prendre aquestes decisions? Si

els representants són escollits, és possible que perdin el contacte amb el grup

les preferències del qual han de reflectir. Això és especialment cert quan el

grup no està ben definit, com passa amb aquells grups basats en els seus ingres-

sos o en creences subjectives. En aquest cas, els representants es poden allu-

(22) Vegeu Frey i Pommerehne (1989, capítol 9b).



nyar cada vegada més del que haurien d’estar representant, i aquest és el clàssic

problema del mandant-mandatari.

Aquest debat revela que en una democràcia no és fàcil arribar a un

acord sobre qui ha de decidir en temes d’art, si és que aquesta decisió no es

trasllada a la majoria de la població. Les decisions sobre art que prenen cada un

dels grups que estem examinant tenen defectes greus. Aquest contrast de

mètodes és instructiu perquè mostra que, encara que sigui criticable el fet de

deixar les decisions sobre qüestions artístiques a un referèndum popular, tam-

bé són criticables els altres mètodes.

El paper de la democràcia en les arts es pot veure de maneres molt dife-

rents. Fins ara hem examinat el traspàs de les decisions sobre art als votants o a

l’«elit» en el marc del procediment politicoeconòmic existent. La perspectiva

canvia de manera radical si ens elevem al pla de la Constitució –o, més general-

ment, al nivell de les regles fonamentals de la societat–, que determina com

s’han de prendre les decisions sobre qüestions artístiques, no com es prenen

en la pràctica actual.(23) Una de les regles constitucionals més importants per-

què floreixi la vida cultural és la de garantir la llibertat artística. Qualsevol 

persona que pensi en realitzar un acte cultural hauria de tenir prou llibertat

per fer-ho, sempre i quan no imposi costos greus als altres. Seria massa senzill

pensar que la creació artística pot existir només en les condicions democràti-

ques presents, ja que en règims autoritaris de vegades s’han produït grans obres

d’art. Posem per exemple el Renaixement, en el qual hi va haver una explosió de

talent artístic inigualable. Els prínceps regnants d’aleshores no tenien res de

democràtics i, en canvi, es pot dir que els artistes van gaudir d’una gran llibertat

artística en aquell període. Molts dels grans mestres, entre ells Miquel Àngel

Buonarroti i Leonardo da Vinci, van tenir prou llibertat per negociar amb els

seus prínceps les condicions del seu treball artístic, perquè es podien posar al

servei d’aquell príncep que els garantís la llibertat artística i la compensació

financera més grans. No obstant això, en el nostre món modern en què la

població en conjunt i els artistes en particular tenen una gran llibertat, la de-

mocràcia és, amb diferència, un sistema millor que la competència internacio-

nal per crear i salvaguardar el dret constitucional a la llibertat artística.
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1.5. Conclusions

En aquest capítol he intentat mostrar per què l’economia de l’art és un

tema fascinant i interessant. La meva anàlisi està basada en l’enfocament de l’e-

lecció racional, un mètode àmpliament utilitzat per estudiar altres àrees fora de

la pura economia, com l’economia del medi ambient, de la política, de la histò-

ria o de la llei. He dit que l’economia de l’art sortiria beneficiada si pogués sor-

tir del camí trillat i incorporar coneixements d’altres ciències socials, especial-

ment de la psicologia. Això ens permet comprendre més bé el comportament

humà en relació amb l’art.

L’economia de l’art ha tractat temes molt diferents, molts dels quals

s’estudiaran en els capítols següents d’aquest llibre. Un dels més importants ha

estat la relació entre la cultura i el mercat. La majoria dels experts i amants de

l’art, així com el públic en general, sembla que creuen que el mercat produeix

art de mala qualitat. La gent tendeix a centrar-se del tot en el mercat de masses,

en el qual sí que és cert que es manifesta un art que encaixa amb les preferèn-

cies (segons sembla, dolentes) del públic en general.

Aquest punt de vista és erroni, no solament perquè allò que és «dolent»

o «bo» no és un fet incontrovertible, sinó perquè aquest judici de valor canvia

amb el temps. Hi ha molts casos en què allò que es considera art inferior ha

arribat a ser considerat posteriorment com a art d’alta qualitat. A més, el punt

de vista segons el qual la comercialització produeix art inferior també és erro-

ni, perquè el mercat és molt capaç de produir bon art, fins i tot d’altíssima qua-

litat, ja que només depèn de qui exerceix la demanda. En aquest capítol sostinc

que l’elit artística està mal preparada per decidir sàviament sobre art, i no tan

sols perquè encara no és clar qui constitueix aquesta elit, sinó per altres raons

de biaix que depenen de qui té la capacitat de decisió. Més aviat s’hauria d’in-

sistir en què la Constitució d’una societat hauria de garantir la llibertat artística,

perquè els nous artistes i les noves formes artístiques tinguin la possibilitat de

florir. En aquesta era d’autodeterminació personal, la millor forma d’aconseguir

aquest objectiu és a través d’una societat democràtica.
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II. L’art: punt de vista econòmic (*)

Una de les aplicacions més interessants de l’enfocament d’elecció racio-

nal ha estat la feta en el camp de l’art i de la cultura. L’hem esbossat en el capí-

tol introductori i ha arribat el moment de definir-lo amb detall i aplicar-lo al

nostre camp.

2.1. Perills i oportunitats

Quan els economistes estudien les àrees fora del seu camp tradicional

que és l’economia, corren el perill de no percebre bé l’aportació de la qual són

capaços. S’ha de triar minuciosament els aspectes de la matèria d’estudi, i d’a-

questa manera aportar coses noves i útils amb l’ajut de l’economia.

Aquest perill és especialment gran en el cas de l’art. Una raó és que no

hi ha acord sobre la definició d’art ni entre els experts ni entre el públic. Una

altra raó és que els entesos que tracten l’economia de l’art sempre són amants

de l’art i, de vegades, ells mateixos també són artistes, de manera que corren el

risc de deixar-se endur per les emocions en lloc de tenir una actitud imparcial i

racional, que és la que aplicarien a les seves àrees tradicionals de l’ocupació

econòmica. Es pot determinar el camp de l’economia de l’art des de dos punts

de vista diferents, que es presenten a l’apartat 2.2. Defensaré el segon punt de

vista, el que diu que és possible aplicar a l’art l’enfocament de l’«elecció racio-

(*) Una versió anterior es va publicar a Peacock i Rizzo (1994), pàgs. 3-16.
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nal» i també que l’economia de l’art no està reduïda a l’estret camp econòmic

material i monetari de l’art. En l’apartat següent, el 2.3., examino el concepte

econòmic de l’art des del punt de vista de la demanda, el dels consumidors

d’art, i des del punt de vista de l’oferta, el d’aquells que creen l’art. En l’apartat

2.4. suggereixo que la noció de desequilibri entre la demanda i l’oferta en art

contribueix a una comprensió més bona del que és l’art des del punt de vista

econòmic. En el paràgraf V recullo algunes conclusions.

2.2. L’economia de l’art des de dos punts de vista(1)

Les nocions d’«economia» i «art» es poden combinar de dues formes

molt diferents:

1. com indicant l’anàlisi d’aspectes econòmics o materials d’activitats

artístiques, i al límit, de les transaccions monetàries en l’art; i

2. com suggerint l’aplicació a l’art de la metodologia «econòmica» o,

més aviat, del mètode de l’«elecció racional».

2.2.1. Aspectes econòmics de l’art

Les arts tenen necessitat d’una base econòmica per florir. Pensin, per

exemple, en el paper important que tenen les subvencions a les arts escèniques

i als museus a Europa, unes subvencions que a Amèrica estan substituïdes per

exempcions fiscals a les donacions. Pensin en els preus i en la rendibilitat en el

mercat de la pintura, de les antiguitats i dels objectes d’art. Pensin en el mercat

internacional de l’art o en els ingressos dels artistes individuals. En certa mesu-

ra, les activitats culturals també influeixen en l’economia com, per exemple,

quan festivals com el de Salzburg o el de Verona atreuen a aquestes ciutats

grans quantitats de visitants. Aquesta relació entre l’economia i l’art és evident i

visible i no necessita cap més comentari.

(1) Agraeixo els seus interessants comentaris a Mark Blauch, Iris Bohnet, Giorgio Brosio, Isabelle Busenhard, Reiner
Eichenberger, Ilda Ferro, Gianfranco Mossetto, Alan Peacock, Ángel Serna, Walter Santagata, David Throsby i, sobretot, a
Ruth Tauser que ha estat la meva comentarista designada per a aquest treball.



32 ■ L’ART: PUNT DE VISTA ECONÒMIC

2.2.2. L’enfocament econòmic de l’art

En aquests últims anys és creixent l’aplicació de la típica forma d’analit-

zar dels economistes a molts camps diferents. La metodologia econòmica en el

seu aspecte d’elecció racional s’ha convertit en un paradigma de la ciència

social en general, que s’estén a totes les àrees de l’ocupació humana.(2)

Pel que fa al comportament humà, l’enfocament econòmic es caracterit-

za per quatre trets:

a) Els individus, i no els grups, els Estats o la societat en conjunt, són les

unitats d’acció. Aquest enfocament s’anomena «individualisme metodològic»,

però això no significa que els individus actuïn de manera aïllada, sinó tot el

contrari, els individus s’estan influint mútuament de forma constant.

b) El comportament depèn de les preferències individuals i de les seves

limitacions o restriccions en termes de recursos o d’ingressos, en termes de

temps, o per motiu de les normes a les quals estigui subjecte l’individu.

c) Els individus, per norma general, i durant la major part del seu temps,

persegueixen les seves pròpies finalitats. El seu comportament està determinat

per incentius.

d) Els canvis en el comportament s’atribueixen, en la mesura del que

sigui possible, a canvis en les seves limitacions o restriccions, ja que aquestes últi-

mes són més fàcils d’observar que els possibles canvis de preferències. Aquesta

estratègia ens permet deduir proposicions empíricament contrastables.

A la modelització del comportament humà s’afegeix un segon element

fonamental de l’enfocament econòmic: la importància que s’atorga a les institu-

cions que estructuren el medi en què es desenvolupa l’activitat dels individus.

Les institucions poden tenir la forma de sistemes decisoris, de normes, de tradi-

cions i reglamentacions, i també d’organitzacions. Actuen com a restriccions del

comportament humà i determinen les possibilitats de l’individu. Els economistes

moderns examinen les institucions des d’un punt de vista comparatiu; en aquest

cas, estudien els efectes de diferents organismes institucionals sobre la demanda

(2) La millor mostra és Becker (1976); vegeu també McKenzie i Tullock (1975) i l’article bibliogràfic de Hirshleifer
(1985). Un tractament orientat cap a la metodologia és el que dóna Kirchgässner (1991) i diversos exemples pràctics
que ens ha donat Frey (1992a).
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i l’oferta d’art. Així per exemple, no intentarem definir la quantitat i qualitat

«pareto-òptima» de comèdies en un teatre donat, sinó com canvia el nombre i la

qualitat de les representacions quan el teatre opera en un mercat competitiu o

d’acord amb el model del subministrador monopolista; o com canvia la seva pro-

ducció si rep subvencions a fons perdut de l’Estat, o si els seus ingressos tenen

relació amb el seu propi esforç, perquè, posem per cas, la subvenció estigui con-

dicionada al nombre d’entrades venudes. Per això, l’enfocament institucional

comparat es relaciona directament amb importants qüestions de política.

Avui dia l’enfocament de l’elecció racional no tan sols l’utilitzen els eco-

nomistes, sinó que també ha estat adoptat per sociòlegs, politòlegs, juristes i

historiadors. S’ha aplicat amb èxit a molts camps diferents, com el medi

ambient natural (economia del medi ambient); a la política (nova economia

política, teoria econòmica de la política o decisió pública); a les relacions inter-

nacionals (economia política internacional); a la guerra (economia de la guerra

i de la pau); a l’educació, a la salut, a la família i a l’esport. No l’utilitzen, però,

els tradicionals erudits de l’art.

2.2.3. Comparació entre els dos punts de vista sobre l’art

No s’ha de deixar de banda cap de les dues visions de l’economia de

l’art, ja sigui en termes de contingut o en termes de mètode. No obstant això,

aquí examinarem l’economia de l’art sobretot des del punt de vista metodolò-

gic. La raó és que els aspectes materials o monetaris de l’art també poden ser

tractats per altres ciències socials.(3) Les característiques més distintives de l’e-

conomia de l’art es perdrien si es reduïssin a la relació mútua entre l’economia

i l’art. El que fa que l’economia de l’art sigui diferent d’altres enfocaments és la

seva visió basada en la creença que el comportament dels individus és racional,

així com en què les comparacions institucionals són útils. No tan sols es tracta

que els economistes tinguin avantatge a l’hora d’examinar els aspectes mate-

rials o monetaris de l’art, ja que són molts els professionals que tenen un excel-

lent coneixement d’aquests aspectes (per exemple, els subhastadors en matèria

de preus de pintura, o els administradors de teatre en matèria de salaris d’ac-

(3) Això ho ha demostrat de manera exemplar, en el cas de la sociologia,Hauser en el seu monumental Sozialgeschichte

der Kunst und Literatur (1953) o, més recentment, Foster i Blau (1989).
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tors). Es tracta més aviat de l’avantatge relatiu de l’economista en una forma

especial d’analitzar aquests fets i aquestes xifres.

2.3. El concepte econòmic de l’art

2.3.1. Les conseqüències de l’individualisme

El concepte de l’art tal com l’entenen els economistes comença amb les

preferències o valors de l’individu. Aquest punt de partida distingeix el concep-

te econòmic de l’art d’altres definicions de l’art que neixen de principis dife-

rents, per exemple, de la noció de bellesa estètica assentada sobre la base filosò-

fica profunda. També difereix del concepte d’art definit pels experts d’art

(historiadors de l’art, administradors de museus, crítics d’art i periodistes, pro-

pietaris de galeries i els mateixos artistes) que, dels diferents aspectes de les ac-

tivitats artístiques tenen un coneixement professional superior i, per tant, dispo-

sen de l’autoritat necessària per jutjar en matèria d’art. L’enfocament econòmic

registra les preferències individuals per l’art, però no emet cap judici normatiu:

en aquest sentit, l’art és el que la gent creu que és.(4) Els economistes no poden

ni volen dir allò que és «bo» o «dolent» en art; això no és competència professio-

nal seva i s’ha de deixar en mans d’aquelles especialitats (com per exemple, la

filosofia) que tenen una teoria apropiada en matèria de qualitat de l’art.

Un cas que ve a tomb és el de les reproduccions «autèntiques» de qua-

dres, de les quals s’ha arribat a suggerir que s’haurien de col·locar als museus

per suplir l’escassesa d’originals.(5) Els economistes tenen una actitud neutral

davant d’aquesta situació i es fien del judici de la majoria de la gent. Altres dis-

ciplines que s’ocupen de l’art toquen, en canvi, aquesta qüestió de si les repro-

duccions són o no són art. Així doncs, els filòsofs de l’estètica tendeixen a pen-

sar que les còpies no tenen aquesta «aura» especial de l’original. Els legalistes

de l’art sostenen també que hi ha diferències perquè els drets de l’autor de l’o-

bra d’art original poden resultar afectats. Encara que, en la seva feina professio-

nal, els economistes no entrin en aquest debat de si les còpies són art o no, sí

(4) Encara que aquesta definició de l’art sembli ingènua, de fet, li donen suport alguns dels més refinats artistes i teòrics
de l’art, com per exemple, Joseph Beuys.
(5) Vegeu Banfield (1984), basat en una idea molt anterior d’André Malraux al seu Musée Imaginaire (1947).
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que opinen sobre les conseqüències de les reproduccions sobre l’oferta i la

demanda. Probablement, si els originals no es distingeixen de la còpia, el preu

tendirà a baixar. D’altra banda, la situació dels administradors de museus canvia-

ria, ja que podrien penjar a les seves sales qualsevol quadre que els agradés i els

costos de protecció i conservació caurien de manera dramàtica. Però, ¿visita-

rien els amants de l’art aquests museus? ¿Atraurien nous sectors de la població?

Seria molt interessant analitzar les diferents conseqüències utilitzant l’instru-

ment de l’economia de l’art.

Hem de distingir dos tipus diferents de preferències en els individus.

Les preferències bàsiques, que són reflexos dels desitjos fonamentals de la

gent, els economistes les consideren determinades exògenament, per la qual

cosa no són objecte d’anàlisi econòmica, sinó que es deixen per a l’estudi per

part d’altres ciències més ben equipades per a aquesta finalitat. Els economis-

tes tenen un coneixement limitat dels factors que determinen les preferències

fonamentals o latents dels humans, sobretot de com influeixen les opinions

dels experts en allò que la gent corrent pensa sobre art, si és que perceben

alguna influència. Sovint és útil, especialment quan es tracta de formular propo-

sicions per contrastar-les empíricament, suposar que aquestes preferències

bàsiques no canvien amb el temps i que, en general, no varien gaire d’un indivi-

du a un altre.(6) D’altra banda, les preferències manifestes, no solament estan

influïdes per les preferències bàsiques constants dels individus, sinó també per

les restriccions a les quals estan sotmesos. La diferència entre les preferències

manifestes i les bàsiques pot ser demostrada considerant les preferències a l’ho-

ra d’anar a l’òpera. Hi pot haver algú que senti un gran amor per l’òpera i que, a

pesar d’aquesta acusada preferència bàsica, manifesti una preferència dèbil per

l’òpera quan se n’examina el comportament. Potser aquest amant de l’òpera és

pobre i no pot comprar l’entrada (restricció d’ingressos), o pot ser que estigui

excessivament ocupat per la seva professió (restricció de temps), o que no

pugui trobar ningú que es quedi amb els nens mentre ell no hi és (restriccions

socials), o que el teatre d’òpera més proper està massa lluny (restriccions físi-

ques), o no té formació musical (restriccions de capital humà). De la mateixa

manera, un economista, com a hipòtesi de treball no partiria del supòsit que els

japonesos tenen una preferència genètica o intrínseca per comprar quadres

(6) Vegeu Becker (1992) per a una discussió de la diferència entre gustos i preferències.
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d’impressionistes europeus, com Renoir o van Gogh.(7) Un economista més

aviat estudiaria en quina mesura les diferències en les restriccions entre els

col·leccionistes japonesos, els americans i els europeus van influir en les pre-

ferències manifestades pel seu comportament. Hi ha factors importants que cal

examinar, com el creixement diferencial dels ingressos, els canvis relatius dels

preus, especialment en el tipus de canvi entre el dòlar i el ien, la freqüència de

cert tipus de pintura en les subhastes, la diferència en l’ús que es fa dels qua-

dres, les diferències de situació fiscal, i també diferències en el coneixement i

l’educació cultural, ja que la pintura impressionista s’assembla a l’art clàssic

japonès, un aspecte que es pot estudiar dins de la teoria del capital humà.(8)

Aquests dos exemples, que serveixen per facilitar la comprensió de l’in-

dividualisme metodològic en general i la diferència entre les preferències bàsi-

ques i les manifestades en particular, es refereixen a la demanda, però igual-

ment es poden referir a l’oferta. En el comportament individual es poden

buscar els orígens de la creació artística en totes les seves formes. L’objecte

d’estudi és com i en quina mesura els incentius i les restriccions indueixen a la

creació d’art.

L’enfocament econòmic aplicat a l’art se centra en el fet que sempre hi

ha escassesa de recursos, de capital i de treball, de recursos naturals i mediam-

bientals, de temps i de potencial físic i també psíquic(9) de les persones. Això

comporta una distinció fonamental de l’economia de l’art davant d’altres estu-

dis de l’art, com ara la teoria estètica i la major part de la història de l’art, que

no s’ocupen de l’escassesa i per tant, no tracten dels problemes i dels aspectes

als quals hem al·ludit més amunt.

L’enfocament econòmic que hem esbossat té les següents conseqüèn-

cies per al concepte d’art:

• el que és art és definit pels individus i no per consideracions exòge-

nes o pels experts en matèria d’art;

(7) Cal recordar que un dels preus més alts pagats per un quadre va ser el retrat del Dr. Gachet de van Gogh (subhastat
per 82,5 milions de dòlars el 1989), i Girasols (subhastat per 39,9 milions de dòlars el 1987), i tots dos van anar a parar
al Japó. Els col·leccionistes japonesos mostraven molt menys interès per la pintura de l’època clàssica.
(8) Vegeu Stigler i Becker (1977).
(9) Les limitacions cognoscitives dels éssers humans no s’han acceptat en el camp econòmic fins fa molt poc. «La
racionalitat limitada» de Simon (1978, 1982) obre un nou panorama, així com ho fa la discussió de certes anomalies de
la conducta humana (Kahnemann, Slovik i Tversky, 1982, i l’article bibliogràfic de Frey i Eichenberger, 1989b). Per a una
discussió sobre les dues dimensions d’aquesta ampliació de l’anàlisi econòmica, vegeu Frey (1992).
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• no hi ha un art «bo» ni un art «dolent»;

• el concepte d’art canvia al llarg del temps i difereix, segons les perso-

nes, com a resultat de canvis en les restriccions;és a dir,és un concepte dinàmic; i

• les diferents condicions institucionals afecten les restriccions dels

individus i, per tant, el concepte d’art.

2.3.2. La demanda d’art

Un individu obté utilitat del plaer, és a dir, del consum, d’allò que consi-

dera que és art. L’economista pot mesurar aquesta demanda a través de «la dis-

posició marginal a pagar» pel consum d’art. S’observaran diferents disposicions

de pagar pels diferents objectes d’art i activitats artístiques, però seria ridícul

atribuir aquestes mesures a un valor «artístic» intrínsec. Si els individus estan

disposats a pagar el doble per veure una pel·lícula que per anar a una obra de

teatre, o viceversa, això naturalment no significa que la pel·lícula sigui dues

vegades més «bona» que l’obra de teatre: els economistes s’abstenen de fer judi-

cis normatius i s’acontenten amb prendre nota que els individus en qüestió es-

tan disposats a pagar el doble obeint la seva pròpia valoració.

Sovint, la disposició a pagar dels individus és directament observable en

el preu que es paga pels objectes d’art, per exemple, en subhastes de pintura, o

pel preu pagat per una entrada per assistir a un esdeveniment cultural. En

altres casos, s’haurà d’induir empíricament, i per això hi ha molts mètodes dife-

rents.(10) Van des de mètodes directes, com mostrejos i jocs amb limitació pres-

supostària en què les persones queden subjectes a una renda limitada, fins a

mètodes indirectes com el cost de transport; és a dir, mesurant quant estan dis-

posades a gastar en temps i diners per acostar-se a l’esdeveniment artístic; o

també avaluacions fetes en l’entorn de mercat, com quan es mesura la disposi-

ció a pagar per l’art a través dels preus immobiliaris més grans en una zona

monumental, coeteris paribus. Encara que de vegades aquests mètodes no són

fàcils d’aplicar, proporcionen una imatge quantitativa útil d’allò que els indivi-

dus d’una societat consideren art.

(10) Una àmplia discussió es troba a Pommerehne (1987).
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(11) Montias (1932).

S’ha de destacar que aquests càlculs no són democràtics en el sentit

que sigui la majoria dels ciutadans la que decideix què és art. Més aviat cada

persona decideix per si mateixa; la disposició a pagar es registra fins i tot referi-

da solament a una petita minoria de la població. De fet, és molt possible que

uns quants concentrin la major part del desig agregat de la societat de pagar

per una forma d’art específica, fins i tot les més estranyes. Per tant, no és cert

que l’enfocament econòmic aplicat a l’art comporti sempre una decisió o un

suport de les formes «populars» d’art.

Hi ha moltes àrees i casos en què els individus no exerceixen la seva

demanda d’art directament, sinó que deixen la decisió en mans d’algun organis-

me representatiu. Aquest pot ser el Parlament (que decideix el pressupost que

s’assigna a les arts), l’Administració pública (que distribueix els fons a les dife-

rents institucions artístiques i als mateixos artistes) o un grup d’experts (que

únicament pot exercir un control genèric, o més directe, concedint premis o

estipendis). En aquests casos, la disposició dels individus a pagar per l’art s’ex-

pressa indirectament, en el sentit que aquests organismes representatius tenen

la capacitat, en última instància, de decidir sobre l’art en nom dels individus. En

una democràcia, doncs, els votants també decideixen sobre la política general

de l’art quan elegeixen els diputats i el Govern. A Suïssa, els ciutadans poden

expressar les seves preferències sobre art de manera més directa a través d’ini-

ciatives populars i referèndums.

2.3.3. L’oferta d’art

És útil distingir els individus que actuen com a artistes que treballen 

(a) de forma independent i (b) en el marc d’una organització artística.

a) Artistes autònoms

En la major part de les societats tothom és lliure d’anomenar-se a si

mateix artista. Això potser no era així en una altra època, quan l’artista havia de

pertànyer a una professió ben definida, haver seguit una carrera determinada, la

majoria de les vegades com a aprenent, i, a més, pertànyer a un gremi.(11) També

és possible que fos diferent en les societats primitives en les quals el costum i
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la tradició determinaven qui era l’artista. En tot cas, l’anàlisi econòmica es pot

aplicar amb independència de les motivacions de l’artista.

Qui sigui i qui no sigui artista té una importància especial en els estudis

empírics de la població que exerceix com a artista i, encara més important, en

els estudis dels ingressos dels artistes.(12) Si s’utilitza una forma de càlcul pura-

ment subjectiva, la renda per capita acostuma a ser sistemàticament menor que

si s’aplica a una definició més restringida, ja que és menor la població constituï-

da pels membres d’una associació professional o per aquells que haurien aca-

bat amb èxit un curs d’art amb reconeixement oficial.

b) Els artistes inclosos en organitzacions

La majoria dels individus del món de les arts escèniques treballen en un

col·lectiu, com una companyia de teatre, una companyia de ballet o un circ.

Però és evident que també hi ha actors independents en l’art organitzat. Les

organitzacions artístiques també són molt importants en forma de museus de

totes classes. En economia, les organitzacions artístiques no es tracten com a

entitats col·lectives amb una vida i un comportament propis, sinó més aviat

com el resultat d’actuacions individuals.

Les condicions institucionals determinen profundament en quina mesu-

ra una organització es pot anomenar a si mateixa «artística» o «cultural». En les

societats industrialitzades del món occidental, l’ús d’aquestes expressions és, en

principi, lliure (per exemple, es pot utilitzar per a actuacions purament por-

nogràfiques). No obstant això, l’Estat determina, regula i codifica el seu ús allà

on dóna suport a les arts per mitjà de subvencions, d’exempcions o de desgra-

vacions fiscals. «L’art» i «la cultura» són en aquest cas el resultat de les influèn-

cies mútues d’un gran nombre de participants en l’esfera política. El resultat

depèn en gran mesura de la importància de l’organització interessada en rebre

el suport de l’Estat i, més concretament, depèn del grup compost d’experts

amants de l’art. Les formes artístiques ben establertes com poden ser el teatre,

l’òpera, el ballet o els museus, gaudeixen, des de fa molt temps, de protecció

governamental, mentre que els acabats d’arribar que cultiven formes artístiques

«il·legítimes» tenen molta més dificultat a ser acceptats dins del sector pública-

ment reconegut de l’art i de la cultura.

(12) Vegeu Filler (1986).
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2.3.4. L’equilibri entre l’oferta i la demanda

Fins aquí hem considerat l’oferta i la demanda d’art per separat. No

hem d’oblidar, però, que l’equilibri entre l’oferta i la demanda determina, en

gran mesura, la naturalesa de l’artista des del punt de vista econòmic.(13)

Encara que tots els creadors d’art són lliures d’anomenar-se a si matei-

xos «artistes», en el món actual aquest terme té unes connotacions més defini-

des quan es té en compte la influència de la demanda. Si una joveneta que tre-

balla com a cambrera volgués que se la considerés com una cantant d’òpera,

tot i no tenir cap formació en aquest camp, no seria seriós comptar-la entre el

nombre dels artistes del bel canto, si la demanda dels seus serveis com a tal fos

tan ínfima que el nombre d’hores de treball com a cantant fos nul. El mateix

passaria si la demanda pels seus serveis fos tan petita que només rebés una

petitíssima part dels seus ingressos com a resultat de la seva activitat artística.

En alguns països, per exemple els que han rebut la influència del

romanticisme alemany, no s’accepta aquesta classificació: continua existint la

tradició que considera que un «autèntic artista» ha de ser pobre.(14) Al contrari

del que acabem d’exposar, aquesta tradició implica una relació inversa entre la

qualitat de l’art i les seves possibilitats de venda. No obstant això, aquest punt

de vista és purament idealista i té poc a veure amb la realitat. Aquesta realitat

ens mostra que:

• certament no tots els artistes són pobres (van Gogh i Gauguin són

l’excepció i certament no la norma);

• els artistes amb uns ingressos elevats no tenen per què ser dolents,

segons els criteris dels historiadors de l’art; i

• molts artistes d’allò més excelsos han rebut unes sumes altíssimes per

les seves obres.(15)

(13) Per poder fer una anàlisi pràctica, els economistes fan sovint la distinció entre «art creador», «art de representació»
i «patrimoni cultural». Per exemple, els llibres de Baumol i Bowen (1966) i Throsby (1994) o Throsby i Withers (1979)
estan dedicats únicament a les arts escèniques, mentre que els de Wagenführ (1965), o Feldstein (1991) tracten només
l’art creador de la pintura i els museus. És lògica aquesta diferenciació en tant que els processos d’oferta i de demanda
i, per tant, l’equilibri al qual s’ha arribat són essencialment diferents.
(14) El quadre de Spitzweg Der arme Poet (1839) a la galeria Neue Pinakothek confirma la noció que la gent té d’un
artista als països de parla alemanya.
(15) Vegeu Frey i Pommerehne (1990, capítol 9).
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Recordem, a aquest efecte, entre els pintors, Rubens, Tiziano i Rem-

brandt,(16) Lembach, Stuck, Picasso i Beuys; entre els compositors, a Mozart(17) i

Beethoven, a Verdi i Wagner. Entre els cantants, a Domingo, Pavarotti i Carreras;

entre els escriptors, a Shakespeare i Goethe, Dickens i Hauptmann, Brecht i

Thomas Mann.

2.4. Aspectes dinàmics

La reacció davant de les situacions de desequilibri quan l’oferta exce-

deix la demanda (excés d’oferta) o la demanda excedeix l’oferta, (excés de

demanda) ens permeten treure conclusions importants sobre el concepte de

l’art en una societat, i per tant, hem d’estudiar-les amb atenció.

2.4.1. L’excés d’oferta en l’art

Considerem una companyia teatral que presenta una obra en un teatre

gairebé buit. ¿Què ens mostra aquesta situació sobre el concepte econòmic de

l’art? L’economista no n’ha de treure conclusions precipitades i pensar que la

falta d’interès per aquesta representació revela que en aquesta obra no hi ha

art. L’anàlisi d’aquest equilibri l’ha de dur a concentrar l’atenció en els proces-

sos de l’art en la societat.

Una falta de demanda com la de l’exemple anterior comportarà pèr-

dues econòmiques per a la companyia de teatre, una situació de desequilibri

que no es podrà mantenir durant gaire temps. Hi ha tres possible solucions:

a) La companyia no sobreviu. En aquest cas, «l’art» certament desapa-

reix, ja que no es representa en públic.

b) La companyia de teatre es reorganitza per reduir costos o per aug-

mentar o promoure la demanda. Si això permet evitar pèrdues, ens trobem amb

un exemple d’art rendible en el mercat.

(16) Rembrandt guanyava unes sumes elevadíssimes,però gairebé es va arruïnar especulant en operacions de noliejament.
(17) Al contrari del que indiquen tant la pel·lícula de Milos Forman com l’obra de teatre de Peter Schaffer en la qual
aquesta es basa Amadeus, Mozart estava molt ben pagat per l’època, però va perdre la major part dels diners en el joc
(Baumol i Baumol, 1992).
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(18) Per exemple, les recents reduccions de les exempcions fiscals als Estats Units han tingut com a conseqüència una
reducció del 24% en el nombre de donacions privades a museus, d’acord amb alguns càlculs. Vegeu Fullerton (1991).
(19) El comportament de l’Estat en matèria de finançament de les arts s’analitza dins de l’àrea de l’economia política
(vegeu Mueller 1989).

c) La companyia cobreix despeses posant en escena l’obra de teatre

amb finançament extern, un finançament privat que normalment tindrà avan-

tatges fiscals. Qualsevol canvi en les lleis fiscals influiria enormement en la pos-

sible supervivència de l’art subvencionat amb fons privats.(18) També és possible

que el govern cobreixi aquestes pèrdues.Quin tipus d’art sobreviu i, per tant,qui-

na cultura seria en aquest cas el resultat de decisions polítiques que dependran

de quin partit governi, amb quina majoria parlamentària i de com estiguin de

ben organitzats els interessos culturals comparats amb altres grups de pressió,

quina sigui la influència dels experts en art i quina la situació del Pressupost.(19)

Com podem veure, els factors que s’han de tenir en compte són dife-

rents depenent de quin dels tres mètodes d’ajust sigui necessari per equilibrar

l’excés d’oferta en l’art, i així ho han vist els economistes de l’art.

2.4.2. L’excés de demanda en l’art

Considerarem novament un exemple extrem com és, per exemple, el

d’un cas en què hi hagi demanda d’una activitat artística determinada, però no

hi hagi oferta. L’anàlisi d’aquest desequilibri desvia novament l’atenció cap als

factors importants per entendre l’art en la societat.

En aquest supòsit, l’activitat artística no ha tingut lloc i no s’ha pogut

mesurar com a part de la producció de la societat, per exemple, com a part del

producte nacional. No obstant això, la pregunta pertinent és per què les opor-

tunitats de «beneficis» que ens proporciona la demanda existent no s’han

explotat per mitjà de la corresponent oferta d’activitats artístiques. Podem ana-

litzar tres raons principals per a l’aparició d’aquest desequilibri:

a) La producció d’obres artístiques no és possible perquè els costos

excedeixen la disposició revelada de pagar. Aleshores podem fer-nos la pregun-

ta de si la demanda dels individus capta o té en compte tots els beneficis que

aquesta activitat artística pot produir, o, dit d’una altra manera, si apareixen

externalitats al marge. La teoria del benestar econòmic ha assenyalat impor-
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tants efectes externs positius de l’art.(20) D’aquests efectes els més importants

serien, com hem vist al capítol I, el valor d’existència, el valor de prestigi, el

valor d’opció o d’elecció, el valor d’educació i el valor de llegat. Depenent de la

magnitud d’aquests efectes externs, es podria arribar a la conclusió que s’hau-

rien de fer les activitats artístiques corresponents, per la qual cosa els econo-

mistes podrien proposar mesures polítiques perquè quedés reflectida la verita-

ble disposició marginal dels individus a pagar.

b) L’activitat artística no té lloc perquè se n’ha prohibit l’oferta, o si

més no, se li han posat traves. Les restriccions polítiques de l’oferta d’art no tan

sols existeixen en règims totalitaris i en les dictadures, sinó també en les demo-

cràcies, sobretot quan es tracta de matèria sexual.

c) L’oferta no s’ajusta a la demanda per mantenir una cua o produir-la

a posta perquè el consumidor interpreti aquesta llista d’espera com a indica-

dor de bona qualitat.(21) Aquest comportament és racional també per part dels

oferents que, d’aquesta manera, poden apropiar-se de part dels beneficis que

es derivin d’aquesta escassesa creada artificialment. En molts teatres, sales d’ò-

pera i festivals, els administradors augmenten el seu poder, el seu prestigi i,

directament o indirectament, els seus ingressos, fomentant un mercat negre

d’entrades.(22)

Per poder comprendre quina classe d’art es crea en aquestes condi-

cions, s’ha de fer una anàlisi amb les pautes de l’economia política. S’ha de des-

tacar que el resultat del procés polític no reflecteix necessàriament les consi-

deracions normatives que acabem de presentar. És molt possible que el Govern

no faci cap intervenció pública encara que hi hagi un valor d’opció o d’existèn-

cia que no reflecteixi el mercat. D’altra banda, les forces polítiques sovint

indueixen el Govern a donar suport a les arts, fins i tot quan no hi ha aquests

efectes externs. En contrast amb l’enfocament teòric del benestar de l’econo-

mia convencional, l’anàlisi politicoeconòmica ens permet descobrir els factors

que determinen la producció de cultura i quines circumstàncies defineixen

indirectament el que és «art» des del punt de vista econòmic.

(20) Vegeu Thorsby i Withers (1979) per al cas australià.
(21) Vegeu Becker (1991) per al cas de les cues dels restaurants.
(22) Vegeu Frey i Pommerehne (1989b, capítol 4) per a una discusió del cas del Festival de Salzburg.



2.5. Conclusions

Hi ha dues formes d’entendre l’economia de l’art: d’una banda, com la

descripció de les forces econòmiques que modelen l’art, i de les seves conse-

qüències econòmiques; i de l’altra, com l’aplicació de l’anàlisi econòmica de

l’art a la comprensió de les activitats artístiques. Hem dit que aquest últim enfo-

cament de caràcter metodològic és el que haurien d’utilitzar els economistes,

perquè només en aquest camp tenen un avantatge relatiu. Això no vol dir, és

clar, que s’hagin d’oblidar altres aspectes dels fenòmens artístics, sinó que les

causes i les conseqüències econòmiques han de ser analitzades des de la pers-

pectiva de l’elecció racional i, d’aquesta manera, completar l’obtingut amb

altres enfocaments com el sociològic, el psicològic i el de la legislació de l’art.

L’enfocament econòmic es caracteritza pel seu caràcter individualista i

la seva acceptació de les preferències individuals. Des d’aquest punt de vista,

l’«art» es defineix com allò que la gent pensa que és art, i els economistes no es

posen a jutjar si l’art és «bo» o «dolent». El concepte d’«art» canvia al llarg del

temps com a resultat del canvi de les restriccions de tot tipus, unes restriccions

que alhora estan determinades per les condicions institucionals de l’oferta i la

demanda d’art. En equilibri, el concepte econòmic d’art es pot definir com una

conseqüència de les preferències i restriccions de tots els participants en l’ofer-

ta i la demanda de serveis i d’activitats artístiques.

La situació de desequilibri en la qual l’oferta excedeix la demanda o la

demanda excedeix l’oferta, ens ajuda a comprendre més bé els processos de

creació i de demanda de l’art i, per tant, com evoluciona el concepte d’art dels

economistes.
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III. Economia de la cultura 
i comportament dels museus (*)

L’objecte d’aquest capítol és el d’arribar a conèixer per què els museus

mantenen una part important dels seus tresors amagats als soterranis i als

magatzems, per què i com limiten així el seu camp d’actuació, i què es podria

fer per posar remei a aquesta situació. Només després d’una anàlisi detallada

d’aquesta situació i de les seves causes, podrem suggerir noves maneres de fun-

cionament i d’organització.

3.1. El cas dels quadres amagats

Molts dels quadres que pertanyen als museus d’art no s’exhibeixen mai

al públic. En el millor dels casos només els poden contemplar o examinar els

historiadors d’art que tinguin bones relacions amb els directors. Moltes altres

vegades no els pot veure ningú perquè estan emmagatzemats en llocs inacces-

sibles. És cert que alguns d’aquests quadres s’exposen esporàdicament en el

mateix museu o es presten a d’altres museus per a exposicions especials, o se’n

van de viatge en exposicions itinerants, però el percentatge de quadres que

rares vegades o mai es veuen és notable. Les xifres exactes són difícils d’obtenir

per raons que exposarem tot seguit, però podem dir amb seguretat que, en el

millor dels casos, la majoria dels museus no exposa ni la meitat dels seus tre-

sors i, de vegades, ni tan sols una quarta part del total de les seves existències.

(*) Publicat originalment a l’Scottish Journal of Political Economy (1994), vol. 41, n. 1 (1994). L’autor agraeix els útils
comentaris d’Iris Bohnet, Isabelle Busenhart, Reiner Eichenberger i Ángel Serna.
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El Prado de Madrid n’és un exemple destacable: de les 19.056 peces amb què

comptava l’estiu del 1992, només se n’exposaven de forma permanent 1.781,

és a dir, ni tan sols el 10%.(1) El que està guardat als soterranis i als magatzems

constitueix una part importantíssima dels tresors dels museus.

Qualsevol economista que es dediqui a analitzar l’art, es preguntarà im-

mediatament per què no es venen aquests tresors que mai o gairebé mai no

surten a la llum, i per què no s’utilitza el producte d’aquesta venda per comple-

tar les col·leccions del museu o per a d’altres necessitats importants, com la

restauració de quadres en mal estat, la creació de sales noves, l’ampliació de

l’horari de visita o la millora de les mesures de seguretat i contra incendis.

Aquest ús alternatiu de les obres d’art del museu beneficiaria tots els amants de

l’art. A la secció 3.2., després d’analitzar per què els museus venen quadres en

comptades ocasions, es faran propostes sobre la manera com es poden rendibi-

litzar aquests magatzems d’art.

Hem de considerar també un aspecte més ampli del comportament

dels museus. Són moltes les restriccions financeres, administratives i legals im-

posades als museus que influeixen sobre el seu comportament, i no tan sols

donen forma a la manera de pensar, sinó també a la manera d’actuar dels direc-

tius dels museus. S’hauria d’introduir més flexibilitat, dinamisme i idees noves,

amb la qual cosa es satisfarien més bé els desitjos de la població. Aquests aspec-

tes es tracten a la secció 3.3.

Aquesta anàlisi es desenvolupa, doncs, dins dels límits de l’economia de

la cultura, o sigui que aplica el raonament econòmic a les arts. Aquest enfoca-

ment econòmic dels fenòmens artístics no es redueix als seus aspectes finan-

cers, com ara subvencions i costos, sinó que, per il·lustrar certs aspectes socials

de l’art, aplica el model del comportament humà utilitzat pels economistes.(2)

Aquest model es basa en el fet de suposar que la gent es comporta de manera

racional, en el sentit que reacciona sistemàticament davant les restriccions im-

posades en el marc d’una determinada institució, als canvis d’aquestes restric-

cions i a les diferències d’incentius entre un tipus de restricció institucional i

un altre.

(1) The Economist, 1 de maig de 1993, pàg. 97.
(2) Vegeu Becker (1976), Stigler (1984a), Hirshleifer (1985), Kirchgässner (1991), Frey (1992).
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Aquesta forma d’anàlisi difereix molt del punt de vista que utilitzen

altres ciències socials, ja sigui la sociologia, la psicologia de l’art o el dret de l’art.

També és fonamentalment diferent de la perspectiva dels historiadors de l’art,

que és la que domina el món dels museus: la gran majoria de «museòlegs» han

rebut una formació acadèmica en la branca d’història de l’art. Per això, a pesar

que la majoria dels historiadors de l’art coneixen l’existència de l’economia de

l’art, quan s’enfronten amb algun dels abundants problemes econòmics relacio-

nats amb l’art, no utilitzen per resoldre’ls tots els instruments al seu abast.

3.2. Els museus i els seus magatzems

3.2.1. Els tresors emmagatzemats com a existència de capital

No tan sols passa que la major part dels museus del món no expo-

sa o no permet l’accés a una gran proporció de les seves peces, exceptuant, de

vegades, el cas dels especialistes, sinó que el que constitueix la part més im-

portant del seu actiu no apareix en el seu balanç. Els mètodes comptables dels

museus no els obliguen a mencionar ni tan sols que els quadres que posseei-

xen tinguin algun valor, tot i que als preus del mercat actuals, les col·leccions

dels museus, fins i tot dels més petits, poden arribar a valer desenes de milions

d’euros, i les dels museus grans, molts cents de milions.

Per als economistes, com per a qualsevol persona pràctica, els tresors

d’un museu formen part d’un capital que rendeix beneficis de diverses mane-

res, sobretot en termes del plaer que brinden als seus visitants. El valor d’aquest

capital és el preu al qual es podrien vendre els quadres al mercat. Aquesta valo-

ració serveix per mostrar explícitament el cost d’oportunitat dels tresors d’un

museu. A un tipus real d’interès del 5% anual, per exemple, la possessió, per un

museu, d’un quadre d’un valor d’un milió d’euros implicaria la renúncia a un

ingrés regular de 50.000 euros l’any, quantitat que podria ser utilitzada de mol-

tes maneres diferents. Així doncs, el quadre en qüestió podria ser «transformat»

en 50.000 euros, que es podrien gastar contractant més vigilants, millorant les

mesures contra robatoris i contra incendis, fent reparacions necessàries de

manteniment, organitzant exposicions, duent a terme investigacions històri-

ques, millorant les condicions de treball del personal o la col·locació dels seus
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tresors, i tot això augmentaria el plaer que els visitants obtenen de la seva con-

templació. També es podria invertir el capital d’un milió d’euros en la compra

d’un o d’uns quants quadres més o en l’ampliació de l’espai del museu.

Tenint en compte que el total de tresors d’un museu valen desenes o

cents de milions d’euros, el corresponent cost d’oportunitat puja molts milions

d’euros l’any. La recent alça dels preus de la pintura antiga, de les obres dels

impressionistes i dels clàssics moderns, repercuteix en un augment important

del valor de les obres d’art dels museus, però també de la renda anual a la qual

es renuncia regularment. Està clar que els costos nets d’oportunitat són molt

superiors en el cas de quadres emmagatzemats i que, molt rarament veu alguna

persona, ja que no produeixen al públic l’ingrés no monetari del plaer de la

contemplació. Ens hem de preguntar la raó d’aquest comportament estrany

que consisteix a no tenir en compte aquest cost d’oportunitat. Els gestors del

museu coneixen el valor dels seus tresors i no se’ls pot atribuir un comporta-

ment irracional. Però ¿per què persones racionals i ben informades no rendei-

xen sistemàticament comptes d’aquestes enormes sumes de diners?

3.2.2. Possibles explicacions

Vegem set possibles raons de per què els directors de museus mante-

nen aquesta quantitat d’obres als seus magatzems sense explotar les oportuni-

tats que se’ls presenten venent almenys part del que està emmagatzemat i utilit-

zant amb avantatge les quantitats percebudes.

A. Una primera explicació podria ser que els quadres guardats als seus

magatzems tenen poc valor monetari en el mercat o, que potser no en tenen

cap i, per tant, no valdria la pena vendre’ls. Aquesta no és una explicació plausi-

ble quan considerem l’enorme augment del preu de pintures de segona catego-

ria (per exemple, Cossimo I Medici de Pontormo va arribar l’any 1989 a la xifra

de 35 milions de dòlars) o de quadres amb diverses versions gairebé idèntiques

(per exemple, els Girasols de van Gogh, una versió de les quals va ser subhasta-

da per 39,9 milions de dòlars). No es tracta de vendre immediatament tots els

quadres que hi ha a tots els museus, ja que això faria caure els preus del mer-

cat, sinó de fer aquestes vendes de forma gradual. La venda no s’hauria de limi-

tar als quadres emmagatzemats, sinó que podria incloure també els exposats.
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L’important és saber si els ingressos obtinguts amb les vendes es podrien utilit-

zar més bé, per exemple, comprant un quadre que encaixés millor dins d’una

determinada col·lecció.

B. També podria passar que els responsables dels museus, que normal-

ment són historiadors de l’art, consideressin que, tot i obtenint un bon preu

per la venda, aquest no seria suficient, perquè ells donen als quadres una valora-

ció superior al preu del mercat; si no fos així, quan poguessin, es decidirien a

vendre’ls. Aquí hi ha dues possibles consideracions:

a) No queda clar per què la valoració de mercat ha de diferir de la

valoració històrica de l’art ja que una gran part de la demanda de pintura

prové dels altres historiadors de l’art col·locats en galeries privades, en cases

de subhasta o en museus públics. Un bon exemple de galeria privada és el

Museu Getty, que compta amb un gran nombre de destacats historiadors de

l’art entre el seu personal fix o entre els seus assessors. Si un determinat histo-

riador de l’art creu que l’actual preu de mercat redueix el valor «intrínsec»

d’un quadre, pot comprar-lo barat i revendre’l més endavant a un preu més alt,

una activitat amb la qual molts marxants d’art es guanyen molt bé la vida. El

resultat d’aquesta especulació amb l’art és que les dues valoracions s’acosten.

És cert que els historiadors solen calcular el preu d’una peça de manera dife-

rent a la dels altres compradors i venedors del mercat de l’art. Però el fet que

arribi o no a tenir «raó», en el sentit que els altres segueixen després el camí

marcat per ell, és qüestió de bona o de mala sort. És el mateix que passa als

mercats financers, o sigui, a la borsa. Els historiadors de l’art no són, en gene-

ral, més bons especuladors en el mercat de l’art que altres participants, per-

què allò que determina el valor d’un quadre depèn de molts factors, especial-

ment de la moda, que els historiadors de l’art troben tan difícil de predir com

la resta de la gent.

b) És possible que un historiador de l’art que dirigeix un museu consi-

deri que el valor per al museu dels ingressos procedents d’una venda és menor

que el seu valor monetari aparent, perquè el reglament no li permetria disposar

lliurement d’aquest fons per a allò que ell cregués convenient per a la institu-

ció. Aquest és exactament l’aspecte discutit a l’apartat (C) i l’hem de distingir

amb absoluta claredat de l’aspecte (a).
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C. Una tercera explicació referent a la qüestió de per què no es venen

els objectes emmagatzemats, o per què els directors de museu no consideren el

valor dels objectes del seu museu en el mercat, és que l’Estat imposa una limi-

tació legal a les vendes. Molts, o diria que gairebé tots els museus d’Europa

tenen prohibida la venda dels seus fons. El Govern i l’Administració tenen

interès a mantenir regulat el director d’un museu per poder mantenir-lo sota la

seva dependència. Una restricció institucional amb un efecte semblant la cons-

titueixen els acords voluntaris del tipus dels que es firmen entre un museu i un

donant: sovint passa que els donants, com que volen evitar que la seva col·lec-

ció es dispersi, estableixen limitacions que arriben a incloure l’exigència de

col·locació en una sala que sigui del seu gust. Els directors es troben davant

una alternativa: han de comparar el valor de rebre pintura addicional i el cost

de sotmetre’s a determinades condicions. Si decideixen acceptar la donació, el

seu valor ha de ser superior al cost que comporten les condicions. Dit d’una

altra manera, el valor que els experts del museu atribueixen a la donació exce-

deix el cost d’oportunitat d’aquesta adquisició.

D. Una quarta explicació assenyala una anomalia psicològica, a saber, la

comptabilitat mental asimètrica.(3) El quadre d’un museu que deixa de pertà-

nyer-hi es considera una pèrdua d’un import més gran que l’ingrés obtingut

per la venda, per dues raons possibles: això pot ser degut al fet que l’ingrés

monetari sembli inferior a la pèrdua, perquè aquesta última es comptabilitza en

termes no monetaris, com implicant imprevisibles oportunitats perdudes. La

sensació de pèrdua també pot ser més gran que la de benefici, a causa de l’ano-

menat «efecte dotació», un fenomen ben conegut en la investigació experimen-

tal.(4) És possible que hi hagi una comptabilitat mental asimètrica en art, motiu

pel qual un demanaria un preu superior per desprendre’s d’un objecte que el

que pagaria per obtenir-lo. Però el fet que hi hagi menys museus privats, sobre-

tot als Estats Units, que de vegades venen part de les seves pertinences, sugge-

reix que aquest «efecte dotació» no és un fenomen comú.

E. Una cinquena explicació seria que els directors de museus temen

que els quadres venuts constitueixin una pèrdua per a la comunitat artística.

(3) Sobre aquesta qüestió, vegeu els treballs de Dawes (1988), Frey i Eichenberger (1989 a, 1989 b). També hi ha
antologies d’articles fetes per Kahnemann, Slovik i Tversky (1982), per Hogarth i Reder (1982), i per Arkes i Hammond
(1986).
(4) Vegeu els estudis de Butler i Hey (1987), Roth (1988) i Smith (1989).
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Una pèrdua d’aquesta naturalesa sembla especialment evident quan el quadre

surt del país. No obstant això, no hi ha cap raó per pensar que no es pugui

comerciar amb l’art internacionalment.(5) Hi ha països, com Itàlia, que gaudei-

xen d’un gran avantatge comparatiu en el comerç de l’art perquè els artistes

italians sempre han estat molt notables i, per aquest motiu, pot obtenir molt

valor a canvi del que a aquest país li sobra.

És possible que els encarregats dels museus estiguin dolguts quan un

quadre de la seva col·lecció passa a mans privades. Per a un economista, aquest

sentiment és difícil de comprendre, perquè el que importa és que hi hagi dispo-

sició a pagar, cosa que revela que la utilitat marginal del que s’ha comprat és

més gran per al col·leccionista privat que per al venedor públic. A més, els qua-

dres que pertanyen a col·leccions privades s’exposen sovint en públic (per

exemple, els Girasols de van Gogh), exposat per la companyia d’assegurances

Yasudo del Japó) o es deixen per a exposicions especials.

En molts casos, la venda per part d’un museu significa que el compra

un altre museu, cosa que fa més difícil comprendre aquest sentiment de pèr-

dua. És molt més probable que el museu que ha adquirit el quadre prefereixi

exposar-lo que no pas guardar-lo en un soterrani, motiu pel qual el públic

tindrà més oportunitat de contemplar aquesta obra d’art. Sovint passa que els

museus fan aquest tipus de transacció sobre la base d’un intercanvi més que

d’una venda. Per a un economista, el canvi és sempre menys eficaç que una

compravenda per diners, ja que aquesta multiplica les transaccions beneficio-

ses en no obligar a una espera de la rara coincidència que totes dues institu-

cions sobre el quadre que l’altra necessita. L’intercanvi hauria de dividir-se en

dues transaccions amb l’intermediari dels diners.

F. La sisena explicació de per què els museus no venen els tresors que

no exposen és la resistència al fet que l’energia administrativa del museu es

canalitzi cap a activitats comercials i això posi en perill l’objectiu últim del

museu. Els historiadors de l’art s’haurien d’ocupar de la conservació i de l’ex-

posició de l’art, però no de tractes monetaris. No obstant això, aquest punt de

vista és idealista i incompatible amb la realitat. Els directors de museus actuals

gasten gran part de la seva energia i del seu temps ocupant-se d’assumptes

(5) Vegeu els arguments de Frey i Pommerehne (1989b) capítol 8.
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monetaris, especialment en la forma de pressió sobre l’Administració pública

per aconseguir un pressupost adequat. Aquesta activitat «de recerca de rendes»,

de persecució d’ingressos que semblen gratuïts és un joc de suma negativa,

tant per al museu com per a l’Administració. Al final, el conjunt dels partícips

queda en una situació pitjor que al principi de l’operació, perquè la lluita políti-

ca dispersa més energies del que valen els fons obtinguts. A més, com que

depenen de l’Administració, els directors de museu d’Europa han de tenir en

compte un gran nombre de restriccions legals i reglamentàries, cosa que també

els pren una gran part de temps i d’energia que haurien d’utilitzar en les seves

feines històriques. Parlant des d’un punt de vista pràctic, dir que les compres i

les vendes de quadres o d’altres objectes redueixen la qualitat artística del

museu és difícil de sostenir, si es considera el fet que els museus dels Estats

Units que fan les transaccions comercials més importants estan considerats

com a institucions de primera categoria. Un bon exemple és el Museu d’Art

Modern (MOMA) de Nova York.

Les sis respostes que hem donat a la pregunta de per què els museus

mantenen una gran quantitat dels seus objectes de valor inaccessibles als soter-

ranis i no els venen, són convincents només en part. La veritable raó per desa-

profitar els costos d’oportunitat la trobem en els incentius que té l’administra-

ció d’un museu. Passem a aquest punt, potser el més important.

G. L’explicació decisiva del comportament que hem observat és que els

directors de museu no tenen cap incentiu per vendre els tresors que acumu-

len. És racional no fer-ho per dues raons fonamentals:

a) Quan es ven un quadre, els ingressos obtinguts no s’afegeixen a la

renda disponible del museu, sinó que, com que els museus no solen ser uns ens

autònoms, en la major part dels països, aquests ingressos van a parar a les

arques de la hisenda pública. Fins i tot si no fos així, és molt probable que el

pressupost assignat al museu es reduís en una quantitat corresponent. Els polí-

tics i el ministeri d’Hisenda, al·legant que el museu pot aconseguir part del seu

finançament, reduirien la quantitat assignada per l’Estat. Això equivaldria a un

impost del cent per cent sobre el resultat dels esforços de la direcció d’un

museu per vendre els quadres que no té exposats, la qual cosa, com és natural,

mataria totes les iniciatives en aquest sentit. Un altre efecte poc desitjable de

vendre part de les existències d’un museu, és que desanimaria els possibles
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donants. Quan regalen un quadre determinat a un museu, volen que el conservi

amb el seu nom al peu del quadre, i no volen que es vengui perquè això faria

que la seva donació resultés en gran part anònima.

b) La venda de quadres significa que es monetitzen part de les existèn-

cies, cosa que no agrada als polítics i als parlamentaris, perquè disminueix el seu

poder d’intervenir en els assumptes del museu. Aquesta forma de protegir-se de

les interferències polítiques seria socialment més eficient que la normalment

adoptada pels directors dels museus. Amb un sistema de vendes, els resultats

obtinguts per la direcció d’un museu serien més fàcils de valorar: en particular,

es podrien comparar els preus de compra i de venda de certs quadres. Els direc-

tors prefereixen ser valorats per criteris historicoartístics, ja que això significa

que es valoren a si mateixos o que els valoren els seus companys de professió.

Aquesta és una estratègia de supervivència a la qual els administradors de

museus no renuncien amb facilitat.

3.2.3. Propostes

Sobre la base de les set explicacions ofertes, ara podem suggerir algu-

nes mesures per posar remei a la resistència dels museus a vendre les seves

pertinences. El comportament dels directors de museu només canviarà si les

estructures institucionals que destrueixen els incentius per a la venda de qua-

dres es rectifiquen degudament. Tenim dues propostes a fer:

a) S’aconsegueix que els museus siguin més independents des del punt

de vista administratiu perquè, encara que no es privatitzin del tot, estiguin sub-

jectes únicament a una supervisió molt general. Se’ls ha de donar almenys un

control total sobre el pressupost perquè, a més de vendre quadres, puguin lla-

vors utilitzar els fons corresponents amb total llibertat per comprar altres

objectes d’art, per a restauracions, exposicions o qualsevol altre propòsit que li

sembli oportú al director del museu. Els museus d’art privats d’Amèrica com-

pren i venen objectes constantment en aplicació d’una estratègia. En el període

1988-89, 88 museus van vendre 1.284 lots per un valor de 29,6 milions de

dòlars; i 93 museus van comprar 142 lots per un valor de 37,5 milions de

dòlars.(6) El director del museu Getty afirma que «Aquesta forma d’actuar...[és]

(6) Cantor (1991), quadre 1.1, pàg. 21.
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la clau que permet que els administradors de museus organitzin les seves

col·leccions en la major part de les grans ciutats.» (Walsh, 1991, pàg. 26).

b) Les subvencions que el govern dóna als museus d’art es justifiquen

pel «valor social» o (en termes econòmics) pels «efectes externs» que produei-

xen en la societat, que s’haurien de calcular de manera independent. Aquests

factors externs consisteixen, sobretot, en valors d’existència, de prestigi, d’op-

ció, d’educació i de llegat, que hem presentat al capítol I. Aquests valors es

poden mesurar empíricament amb diverses tècniques, que descrivim al capítol

X.(7) El museu no pot «internalitzar» aquests valors socials funcionant com a una

operació mercantil o, si pot fer-ho, només ho aconseguirà parcialment. El que

compta és que, al revés del que passa avui dia, la subvenció no estigui basada

en la diferència prevista entre les despeses i els ingressos del museu, sinó en

una mesura independent, la dels efectes externs o dels valors socials generats.

Per tant, creiem que els museus d’art, així com altres institucions culturals, han

de rebre fons públics, sobretot tenint en compte el que reben tantes altres insti-

tucions subvencionades, com els clubs esportius i altres formes d’entreteni-

ment i diversió. No estem, doncs, totalment d’acord amb Grampp (1989), que

sosté que no s’ha de concedir cap subvenció.

Les dues propostes donarien com a resultat un canvi dramàtic en els

incentius dels directors de museu. Els ingressos obtinguts amb la venda de qua-

dres emmagatzemats no patirien un impost del cent per cent i és el museu el

qual podria conservar els diners resultants d’aquestes activitats i aplicar-los

segons el seu criteri.

3.3. Museus amb més iniciativa

Les dues propostes mencionades anteriorment també posarien en mar-

xa els incentius que podrien fer desaparèixer les limitacions dins les quals la

major part dels museus europeus es veuen obligats a operar. Les restriccions

administratives imposades a la direcció dels museus desapareixerien si aquests

museus es converteixen en institucions parcialment o totalment independents.

(7) Una d’aquestes tècniques és l’anàlisi de dades sobre despeses en art com han mostrat Frey i Pommerehne (1989b)
capítol 11 o, en termes més generals, Pommerehne (1987).
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Això els permetria utilitzar la seva pròpia iniciativa i posar a prova nous con-

ceptes i noves idees en benefici del públic amant de l’art.

Entre els canvis que la direcció d’un museu hauria de considerar per

augmentar els seus ingressos podríem citar: una flexibilitat més gran en relació

amb (a) les entrades dels visitants, i (b) les fonts addicionals d’ingressos.

3.3.1. Una política d’accés més flexible

Veiem que a tota Europa els visitants de museus es troben amb uns

horaris d’obertura al públic molt reduïts. En moltes ciutats, per exemple, tots

els museus descansen el mateix dia de la setmana, de manera que aquest dia el

visitant no en pot visitar cap. A més, les hores de visita són reduïdes. Un direc-

tor de museu interessat en augmentar els ingressos farà l’esforç d’atreure més

visitants oferint-los unes hores d’obertura més atractives i així seguirà l’exem-

ple dels restaurants i dels parcs d’atraccions.

També hi ha més oportunitats en relació amb les tarifes d’entrada. Les

regles de preus que regeixen, tan inflexibles (un mateix preu d’entrada per a

tothom), es podrien adaptar a la varietat de demanda i així permetre que els

visitants es gastin els diners al museu que van a visitar en lloc de gastar-lo en

altres béns. Un principi ben conegut de fixació òptima de preus indica que el

preu ha de ser més alt com més inelàstica sigui la demanda. El museu pot adap-

tar els seus preus apujant-los a aquells que no s’acovardeixen davant d’una

entrada cara. És a dir, mirarà de diferenciar els seus preus de dues maneres:

a) En moments de gran demanda, per exemple durant les hores del dia

o els dies de la setmana o els mesos en què la quantitat de gent que vol visitar

el museu és gran, es pot cobrar més que durant els períodes de menys deman-

da. Els preus poden augmentar en l’època estival, quan hi ha un gran nombre

de turistes que visiten els museus. Aquest augment d’ingressos es podria utilit-

zar per cobrir els costos addicionals d’una ampliació de les hores d’obertura,

per exemple, durant les últimes hores de la tarda.

b) També es pot establir una diferència de preus per a diferents tipus

de visitants. Per raons econòmiques, i també per raons polítiques, seria possible

cobrar més als visitants estrangers que als locals. Aquests últims, per exemple,

podrien comprar un bo que els permetés l’entrada lliure als museus a les hores



(8) Parkhurst (1975), pàg. 85.
(9) Rosett (1991), quadres 6.3 i 6.8, pàgs. 144-147.
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que estan menys freqüentats, és a dir, quan el cost marginal d’una visita és pràc-

ticament zero. El museu podria oferir els serveis d’un guia molt conegut, per

exemple una cèlebre estrella de televisió o de cinema, que a última hora de la

tarda mostrés una col·lecció determinada en unes sales magníficament il·lumi-

nades. En el cas de museus famosos, aquestes visites es podrien vendre a bons

preus a les empreses de turisme que s’ocuparien de donar-los publicitat. També

es podria establir una diferència de preus segons el temps de què disposessin

els visitants, i això permetria que una categoria de visitants evités les cues i que

la segona categoria pagués un preu inferior: entre aquests visitants hi hauria els

estudiants i la gent jove, que tenen pocs diners però molt temps.

3.3.2. Altres fonts d’ingressos

La direcció d’un museu, amb autonomia pressupostària i, per tant, amb

incentius per buscar més ingressos, té diverses possibilitats d’augmentar-los.

Aquí només en mencionarem tres. Amb això n’hi haurà prou per mostrar que a

un museu amb lliure disposició dels seus actius se li ofereixen oportunitats

que, en l’actualitat, no té o les té molt limitades.

a) El museu pot recaptar fons obrint un atractiu cafè i restaurant, així

com una botiga que ofereixi una gran varietat d’objectes artístics. El Museu

d’Art Modern (MOMA) de Nova York, una institució de primera classe, cobreix

fins a un 30% dels seus ingressos totals amb «publicacions i activitats sem-

blants».(8) En el període 1986-1988, els museus dels Estats Units van aconseguir

vendes per valor de 301 milions de dòlars, que corresponen a un 17,5% dels

seus ingressos totals. Les vendes de llibres i de records van arribar a una suma

de 84 milions de dòlars, els ingressos dels restaurants, 5 milions de dòlars, i

altres ingressos, com per exemple, cursos i conferències, van pujar a 130

milions de dòlars. La resta de 82 milions de dòlars van correspondre a entrades

de visitants.(9) Aquestes iniciatives comercials beneficien els visitants, com sap

perfectament qualsevol aficionat als museus.

b) Les exposicions especials i altres esdeveniments i activitats dels

museus es poden finançar amb patrocinadors, ja sigui individus privats o
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empreses. Aquesta font d’ingressos està sent utilitzada cada vegada amb més

freqüència durant aquests últims anys. Des de 1986 fins a 1988, les donacions

privades als museus dels Estats Units han arribat a 465 milions de dòlars, i això

correspon al 27% dels ingressos totals, i les donacions empresarials han pujat a

112 milions de dòlars o sigui, un 6,5% dels seus ingressos totals.(10)

c) Aquells quadres d’un museu que, per una raó o altra, els administra-

dors no vulguin vendre, encara que no estiguin exposats, es poden prestar a

altres museus, si es cobreixen amb una bona assegurança. Per exemple, el

Museu Metropolità d’Art de Nova York té, com a mitjana, entre cinc i deu mil

obres d’art en préstec.(11)

3.4. Conclusions

Aquesta anàlisi i algunes de les propostes que hem fet aquí xocaran

amb una oposició acalorada per part del «món dels museus» i del «món de

l’art». D’altres, com les que es refereixen a la diferenciació de preus i a l’aug-

ment d’activitats comercials, reben una acceptació creixent. En ocasions, el dis-

tingit estament de l’art es resisteix a veure’s reduït a la comercialització vulgar.

Qualsevol canvi en la situació present comporta una amenaça per als interessos

establerts. Els artistes, no obstant, no s’oposaran necessàriament a aquests punts

de vista. Els pintors, sobretot, saben molt bé el paper decisiu que el mercat de

l’art, i especialment les galeries privades, té en la difusió dels seus productes.

De fet, des del punt de vista econòmic, les galeries privades són «especula-

dores» en el sentit que inverteixen en artistes desconeguts per aconseguir un

benefici quan es facin famosos. Com que només una petita part d’ells tindrà

èxit, les operacions de les galeries d’art privades tenen un risc molt alt, cosa

que explica per què són tantes les que han de tancar. En un article publicat en

una recent monografia sobre els museus públics,(12) el conegut artista austríac

Arnunf Rainier declarava que els museus públics només poden arribar a ser

dinàmics i vius pel que fa a les hores d’obertura, a les instal·lacions per a visi-

tants i també a la política d’exposicions si es privatitzen i si se’ls obre a la com-

petència. Per a Rainer, els museus s’haurien de comportar com les galeries d’art

(10) Rosett (1991), quadres 6.2 i 6.3.
(11) Feldstein (1991), pàg. 33.
(12) Reder (1988), pàgs. 25-34.
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privades. Veure’s exposades a «les forces del mercat de l’art, garantiria una ofer-

ta més variada de la que pugui brindar qualsevol institució pública» (pàg. 32).

Jo no aniria tan lluny. No proposo que tots els museus s’hagin de priva-

titzar. La qüestió de propietat legal no és decisiva; allò que compta és que els

responsables dels museus públics es vegin sotmesos als incentius necessaris i

tinguin independència per utilitzar els recursos i per aprofitar les oportunitats

que se’ls ofereixen.
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IV. Museus estrella (*)

Hi ha mils de museus de diferents classes a tots els països del món.

Aquest capítol tracta d’uns quants museus d’art, els més famosos del món i, es-

pecialment, els de pintura.Anomenaré aquestes institucions «museus estrella»,

perquè tenen una situació especial que els col·loca a part de tots els altres.

4.1. ¿Què és un museu estrella?

Els museus estrella es caracteritzen per cinc trets.

1. Els museus estrella són «obligatoris» per als turistes.Aquests museus

apareixen de forma destacada a totes les guies turístiques. S’aconsella als lec-

tors que no deixin de visitar-los. Algunes guies de viatges i llibres d’art utilitzen

símbols semblants als de la guia Michelin per als restaurants. Els museus estre-

lla certament «valent le voyage». Aquest consell, encara que contribueix a la

informació dels turistes, no és realment necessari. Els museus estrella han acon-

seguit una reputació tan gran que sembla que siguin coneguts per tot el món.

Pocs són els turistes que van a San Petersburg i que no visiten l’Hermitage, a

Roma i no visiten el museu Vaticà, a Florència i no visiten els Uffizzi, a Madrid i

no van al Prado, a Londres i no s’aturen a la National Gallery, a Viena i no entren

(*) L’autor agraeix a l’historiador de l’art Dagmar Eichberger, a l’especialista en organització Margit Osterloh i a
l’economista Isabelle Vautravers els seus útils suggeriments.També agraeix el suport financer rebut del Fons Nacional
Suís (ajuda núm. 12-42480194).Aquest capítol es va publicar en una primera versió al Journal of Cultural Economics,
vol. 22 (1998), pàgs. 113-125.
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al Kunsthistorische Museum, a Amsterdam i deixen de banda el Rijksmuseum o

a París i se salten el Louvre. El mateix passa amb els turistes que van als Estats

Units, ja que n’hi haurà molt pocs que no visitin els famosos museus de Nova

York, de Washington i de Chicago. No obstant això, sí que hi ha turistes que van

a ciutats com Moscú, Copenhague o Lisboa i no entren a cap museu. Les agèn-

cies de viatges exploten aquest desig de visitar els museus estrella i llencen al

mercat les ofertes corresponents.També les publicacions d’art aprofiten aquest

interès pels museus estrella que contribuint a augmentar-ne el renom, porta a

allò que podríem anomenar un cercle virtuós.

El que hem dit fins ara es refereix al coneixement de la gent del carrer i

no als lectors d’aquesta ponència, que podrien assenyalar l’existència de moltís-

sims altres museus «importants» a les ciutats esmentades i en d’altres ciutats. Hi

ha cents de museus d’art molt coneguts pels amants de l’art i pels cognoscenti.

Però no tenen el gran atractiu dels museus esmentats.

2.Els museus estrella són freqüentats per un gran nombre de visitants.

Aquests museus han experimentat un augment espectacular del nombre de

visitants i ara són part integral del turisme de masses. En la dècada mil nou-

cents noranta, són milions les persones que han visitat cada any els més impor-

tants d’aquests museus: 4 milions el Metropolitan Museum de Nova York; 3

milions la National Gallery de Londres; entre 7 i 8 milions(1) el Louvre de París.

Aproximadament el cinquanta per cent dels visitants del museu Britànic o de

la National Gallery són estrangers, la majoria turistes.(2)

3. Els museus estrella tenen quadres mundialment famosos de pintors

mundialment famosos. Va ser Rosen(3) el primer a aplicar aquesta categoria

d’«estrella» a persones, definint-les com aquelles persones la diferència d’ingres-

sos de les quals era, de bon tros, superior a la seva diferència de talent i resultats.

Això també és aplicable als artistes i pintors. La gran disparitat d’ingressos entre

artistes és una característica important de tots els estudis sobre la distribució de

la seva renda.(4) Les col·leccions dels grans museus estan formades pels treballs

de milers d’artistes; i són molt pocs els coneguts pels amants de l’art i, no

diguem, pel públic en general. Els museus que vulguin atreure la gran massa

(1) Vegeu Bayart i Benghozi (1993).
(2) National Audit Office (1993).
(3) Vegeu Rosen (1981).
(4) Vegeu Filler (1986) o el capítol 9 de Frey i Pommerehne (1989b).



s’han de concentrar en uns quants artistes coneguts, i això és aplicable, en par-

ticular, als museus estrella.Aquests museus no tenen més remei que mostrar els

treballs dels artistes que tinguin a les seves col·leccions i també han d’organitzar

exposicions especials amb artistes estrella. Encara que això els dugui a gaudir

d’una superioritat inequívoca sobre els museus més petits –ja que els museus

estrella poden presentar al públic treballs de qualitat superior–, en certa manera

estan lligats per la seva situació de museus estrella; així, seria gairebé impossible

que el Rijkmuseum d’Amsterdam decidís no tornar a mostrar els treballs de

Rembrandt, o que el Prado fes el mateix amb els de Velázquez.Aquesta necessitat

de concentrar-se en artistes de primera línia obliga la majoria dels museus de

nou encuny a dedicar-se només a un d’aquests artistes de primera categoria.

Tenim exemples com el museu Picasso a París, el Museu van Gogh a Amsterdam i

el Miró a Barcelona.

Hi ha uns quants quadres que són coneguts per gairebé tot el món occi-

dental i fins i tot més enllà, però el nombre d’aquests museus és, de fet, petit. El

museu posseïdor d’un d’aquests quadres no té més remei que mostrar-lo de for-

ma prominent i, si fos possible, en una sala per a ell tot sol.Tenim exemples com

la «Guàrdia de nit» al Rijksmuseum d’Amsterdam o «Les Menines» del Prado.

L’estrella per antonomàsia és la «Mona Lisa» de Leonardo. El Louvre ha respost a

aquesta situació indicant a l’entrada del museu el camí cap a la «Mona Lisa».Fins i

tot el museu Vaticà indica ara el camí més o menys directe cap a una altra obra

famosa a tot el món:els frescos de la Capella Sixtina,de Miquel Àngel.

Això no vol dir que els museus estrella s’hagin convertit en exposicions

d’un sol quadre. No obstant això, el que afirmem aquí és que, en les últimes

dècades, han anat prenent aquesta direcció. En la ment dels visitants, fins i tot

en els museus més grans, el fenomen estrella està associat amb uns quants qua-

dres, de vegades amb un o dos. Els museus són els propietaris d’aquestes peces

mestres, però també en són els esclaus. No tan sols estan obligats a mostrar-los,

sinó que, per aquest mateix fet, la resta de la pintura que posseeixen perd

importància. Pot ser que hi hagi un petit efecte de contagi cap a peces amb

menys renom de la col·lecció. No obstant això, l’efecte fonamental és que l’a-

tenció queda concentrada en les peces prominents i la resta de la col·lecció

queda en la foscor.
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Els museus que no posseeixin quadres d’aquesta importància es troba-

ran amb bastants dificultats.Això passa fins i tot quan tenen alguns quadres d’ar-

tistes mundialment famosos. Un bon exemple és el Kunstmuseum de Basilea,

que mostra una col·lecció excel·lent de quadres de Picasso, de van Gogh i d’al-

tres expressionistes i impressionistes, a més d’uns quants de Holbein, però en

canvi no té cap quadre que sigui mundialment famós. El museu Getty de Los

Angeles atreu grans multituds a causa de la seva situació geogràfica i de la seva

arquitectura, però fins fa poc li ha faltat un quadre estrella. Els directors han fet

un esforç enorme per adquirir un quadre famós en el món sencer, i 

han pagat l’astronòmica suma de 35,2 milions de dòlars per comprar el

«Cosimo I», de Pontormo, un dels deu preus més elevats que s’hagin pagat mai

en una subhasta. Però aquest preu de compra per si sol no fa que el quadre

sigui realment excel·lent, potser perquè Pontormo no té la mateixa popularitat

de Leonardo, ni tampoc entre els coneixedors de l’art. Potser per aquesta raó, el

museu Getty acaba de comprar els «Lliris» de van Gogh, que és un quadre més

conegut pel públic.

4. Els museus estrella tenen un tipus determinat d’«arquitectura inno-

vadora» que fa que el mateix edifici sigui un element artístic famós a tot el

món. Tenim com a exemple el museu Guggenheim, de Frank Lloyd Wright, a

Nova York; el Centre Pompidou de París; el Museu d’Art Modern, de Mario

Botta, a San Francisco; el museu Guggenheim a Bilbao, de Frank Gehry, i el

Getty Centre de Richard Meyer a Los Angeles.

5. Els museus estrella es poden comercialitzar internament o externa-

ment de dues maneres. Una gran part de la seva renda procedeix dels ingressos

obtinguts de les llibreries i dels restaurants. Aquests museus també tenen una

gran influència en la vida local perquè els turistes també gasten diners en

molts béns i serveis que no estan relacionats amb el museu, com per exemple:

l’habitació de l’hotel.

Els museus estrella participen de manera diferent d’aquestes cinc carac-

terístiques. Idealment les presenten totes cinc; el museu del Louvre n’és un

bon exemple, fins i tot mostra caràcters arquitectònics dels assenyalats al punt

4: la famosa piràmide de l’entrada, de Ming Pei.Altres museus d’aquesta catego-

ria compleixen més àmpliament alguns dels trets i menys d’alguns altres.

Tindríem exemples com el museu Getty, de Los Angeles, que posseeix una ar-
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quitectura i una ubicació excel·lent, però que no compta amb quadres de tant

renom internacional com els d’altres museus. Un altre exemple seria el

Rijksmuseum d’Amsterdam, que no sobresurt per la seva arquitectura innova-

dora, almenys si se’l compara amb el Louvre.

4.2. ¿Què són «estrelles» en art?

Amb la noció d’«efecte estrella» indiquem els casos en què petites

diferències de capacitat innata i de qualitat de resultat poden donar lloc a grans

diferències, especialment en els ingressos.(5) Els millors artistes, les veritables

estrelles, estan molt més ben pagats que els que estan just per sota d’ells en

qüestió de talent. Frank i Cook han aplicat aquest fenomen a un gran nombre

de professions incloent-hi, per exemple, la d’advocat.(6) Si una companyia té un

plet de molts milions o, fins i tot, de mils de milions de dòlars, li convé aconse-

guir el millor advocat, costi el que costi, per maximitzar les possibilitats de

guanyar. El mateix passa amb els millors directors d’empresa, que aconseguei-

xen també uns sous altíssims però que potser augmenten el valor de l’empresa

en diversos mils de milions de dòlars.

El fenomen de les estrelles de la pintura s’ha d’analitzar des del punt de

vista de l’oferta i la demanda en el mercat.

4.2.1. La demanda

Pel costat de la demanda, el que passa és que els consumidors no estan

disposats a substituir un talent superior per un d’inferior, fins i tot si això com-

porta una disminució del preu.Tendeixen a no sentir-se satisfets amb els resul-

tats d’un artista més barat però amb menys talent quan poden gaudir de l’obra

d’un artista de primera línia encara que costi una mica més. La major part

d’ells, per exemple, compren enregistraments d’òperes de Pavarotti o de

Domingo a un preu més elevat del que haurien de pagar per les gravacions de

tenors desconeguts.Aquest comportament dels individus també es pot referir

al cas dels pintors. La major part de la gent, per exemple, no vol perdre el

(5) Rosen (1981); Adler (1985).
(6) Frank i Cook (1995).
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temps contemplant un cubisme menys conegut quan pot disfrutar dels qua-

dres de Picasso.

El desig de no substituir talents de primera categoria per altres de sego-

na és degut a dues raons: la primera és econòmica. El cost de comparar l’obra

d’uns artistes amb la d’altres ha disminuït en les últimes dècades a causa de la

disminució en el cost de viatges i dels mitjans de comunicació moderns. Fa

segles, un artista dominant en una ciutat o en una regió podia arribar a ser una

estrella local perquè molt pocs podien comparar la seva obra amb la d’altres

de diferents llocs. Eren els temps en què els cantants d’òpera locals, per exem-

ple, eren molt populars i, fins i tot, adorats.Avui dia, la situació és molt diferent.

La ràdio, les pel·lícules, la televisió, els discos, els vídeos i la xarxa Internet fan

possible que tot el món pugui comparar els valors propis amb els estrangers. El

marc de referència ha canviat completament. Consegüentment, ara els artistes

locals passen uns temps difícils encara que el seu talent de vegades pugui ser

només lleugerament inferior al de les superestrelles mundials.

La segona raó per a la resistència a l’hora d’acceptar talents de segona

més que no pas de primera és cognitiva. És difícil recordar més de dos o tres

artistes de primera en qualsevol activitat. Cents de milions reconeixeran els

tenors estrella Pavarotti i Domingo (i potser, Carreras), però molt pocs recor-

daran els noms d’altres tenors amb tant o més talent. Un factor que reforça

aquest reconeixement d’uns quants és el resultat de la televisió.

Aquestes estrelles s’eleven al firmament perquè el consum de l’art no

és una activitat aïllada, sinó compartida socialment.(7) Una gran part del plaer

de contemplar una obra d’art consisteix en la possibilitat de parlar-ne poste-

riorment amb altres persones, sobretot amb amics i coneguts.Aquests intercan-

vis de punts de vista i de vivències es faciliten si els altres interlocutors tenen

coneixements de l’assumpte a priori. Per tant, la conversa tendirà a girar

entorn de personalitats reconegudes pels interlocutors, és a dir, de les estrelles.

Aquesta situació produeix una concentració de la demanda en uns

quants artistes(8) estrella i es reflecteix en diferències d’ingressos i de fama que

excedeixen en gran mesura qualsevol diferència de talent i d’obra.

(7) Adler (1985).
(8) El procés de selecció d’aquests pocs no és l’objecte d’aquesta presentació.Aquí no faig més que mirar d’explicar
per què existeix aquesta situació així com les conseqüències que pugui tenir per a la política dels museus.
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4.2.2. L’oferta

A la banda de l’oferta, els mitjans de comunicació moderns produeixen

unes economies d’escala importants.(9) Pràcticament pel mateix cost avui és

possible reunir un públic de cent, deu mil, deu milions o mil milions de perso-

nes. Els avenços tècnics que han produït aquestes enormes economies d’escala

han canviat de manera fonamental l’oferta d’art. L’assistència in situ a una re-

presentació, per exemple, dels tres tenors: Pavarotti, Domingo i Carreras a les

termes de Caracal·la, és mínima comparada amb l’assistència virtual a través de

la televisió, i aquesta última també és petita comparada amb l’assistència en for-

ma de gravacions de discos i de vídeos. Per aquest motiu, el que s’ha recaptat a

la taquilla a les mateixes termes, els tenors poden donar-ho sense fer cap sacrifi-

ci, per fer obres de caritat. En pintura i escultura ha tingut lloc un canvi sem-

blant. El nombre de visitants de museus que contemplen una obra d’art és petit

comparat amb el dels que l’han vist en reproduccions, a Internet o a la televisió.

En aquest capítol generalitzem la idea de «superestrella» i la projectem

més enllà de les persones i, per tant, del mercat laboral. Sostenim que els matei-

xos efectes de l’oferta i de la demanda que es tradueixen en la conversió de

persones en superestrelles, també fa que algunes institucions –en el nostre cas,

els museus– es converteixin en estrelles. Fins i tot les ciutats es poden conver-

tir en ciutats estrella, un terme que es pot aplicar a Venècia.(10)

4.3. ¿Com funcionen els museus estrella?

Alguns d’aquests museus han arribat a la categoria d’estrelles i s’han con-

vertit en noms coneguts per cents de milions de persones. Només uns quants

museus estan dins d’aquesta categoria i són, majoritàriament, els associats amb

grans ciutats turístiques que alhora deuen part de la seva importància a aquests

mateixos museus. Poques ciutats tenen més d’un museu d’aquest tipus: un cas

excepcional és París amb el de Louvre, el Musée d’Orsay i el museu Picasso.

L’aparició dels museus estrella es pot associar amb els mateixos factors

que són vàlids per definir les persones estrella.

(9) Vegeu Horowitz (1983).
(10) Així ho fan Towse (1991) i Mossetto (1992).



El públic d’avui dia no vol substituir un museu d’alta qualitat per un

altre de menys qualitat.També les arts s’han vist profundament afectades per la

mundialització.A causa del baix preu del turisme, als mitjans de comunicació i

a Internet, avui dia un gran nombre de persones pot comparar un museu amb

un altre.Antigament aquestes comparacions entre museus eren privilegi d’uns

quants experts en art. Però aquest coneixement general es redueix a uns

quants museus prominents, perquè és només d’ells que es pot parlar amb

altres persones.

Els museus estrella poden explotar al màxim les economies d’escala

per aconseguir un gran nombre de persones.Aquests museus es mencionen no

tan sols als diaris, a la ràdio i a la televisió, sinó que també poden recaptar sufi-

cients diners per fer ells mateixos els seus vídeos i els seus museus virtuals.

Aquests costos són essencialment independents del nombre de consumidors i,

per tant, afavoreixen els grans museus, ja que normalment són excessius per a

institucions més petites. Encara que els de menors dimensions reduiran distàn-

cies (aviat serà normal per a tots els museus tenir la seva pròpia pàgina web),

els museus importants tindran fons per millorar l’abast i la qualitat de les seves

pàgines, i mantenir-se al capdavant. Els museus estrella han començat a intentar

ampliar-se creant xarxes de museus. Per exemple, la Tate Gallery de Londres ha

creat museus satèl·lit a Liverpool i a St. Ives, i El Prado ha començat a prestar

més o menys una tercera part dels seus tresors a museus de províncies.

Aquesta política té l’avantatge afegit de reduir les crítiques que s’adreçaven a

les capitals que monopolitzaven l’art i que se’ls concedia una part massa gran

dels fons governamentals.

Els museus que arriben a ser museus estrella es troben en una nova

situació competitiva. El seu punt de comparació passa d’altres museus de la

mateixa ciutat o regió, a altres museus estrella. Sempre hi ha hagut una com-

petència tàcita en el camp de l’art entre els directors dels grans museus, però

ara es troben en competència directa i en un camp molt més ampli, que inclou

les activitats comercials i els patrocinadors.

Els museus estrella han de fer grans esforços per mantenir-se en aques-

ta categoria. Es llancen a un frenesí d’activitats: exposicions especials amb l’es-

perança de batre totes les marques de nombre de visitants, de millora de les ins-

tal·lacions (per exemple, gran varietat de bons restaurants), d’ampliació dels
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edificis originals amb dissenys arquitectònics sorprenents i bonics (per exem-

ple, el museu d’art modern de Nova York). La categoria d’estrellat d’un grup

selecte de museus ens du sense remissió, o almenys això sembla, a convertir-los

en proveïdors de «vivències completes».Aquest nou paper contrasta molt amb

la noció tradicional del museu com a conservador del passat. Aquesta «vivèn-

cia» completa que ens ofereixen els museus estrella i que demanda la multitud

de visitants ha de complir dues condicions.

La primera és que els objectes se’ls ha de col·locar en el context de la

història, de la tecnologia i dels esdeveniments, de la mateixa manera que les

diversions més populars com pel·lícules de cinema.Així, per exemple, un mu-

seu d’història natural faria bé identificant-se amb la pel·lícula «Jurassic Park»

d’Spielberg. Les exposicions d’èxit irresistible com la de Tutankamon(11) han

aplanat aquest camí. Aquestes superexposicions s’han dedicat o bé a artistes

estrella (per exemple, Cézanne a Tuebingen) o a temes ben coneguts (per

exemple, l’Or de Mèxic, les Tombes Imperials de la Xina), o a personalitats

estrella en la història (per exemple, Caterina de Rússia o Napoleó). Però en lloc

d’acontentar-se amb exposicions especials, els museus estrella es veuen obli-

gats a ser sempre «estel·lars», és a dir, a embolicar les seves col·leccions perma-

nents en una vestimenta atractiva per a un gran nombre de visitants.

La segona condició per poder oferir aquesta «vivència completa» és

que el museu s’assembli cada vegada més a un parc d’atraccions. Els passa-

temps que s’ofereixen van més enllà dels cafès, dels restaurants i de les boti-

gues. Molts museus estrella han recorregut ja un llarg camí en aquesta direcció.

El Louvre, per exemple, ha obert una galeria comercial que s’anomena «El

carroussel del Louvre». L’espai sota la piràmide de Pei s’estén sense interrup-

cions per formar una àmplia zona de botigues i també un centre de reunions

amb sales modulars, que el públic en general pot llogar per a simposis, dinars

de presentació de productes, desfilades de models i altres actes semblants.(12)

Els actes organitzats pels museus estrella inclouen tota classe de presentacions

educatives per als nens i també per als adults. La relació de l’art exposat amb

les sèries televisives i amb les pel·lícules es podria explotar en el futur molt

més àmpliament. Una exposició de les pintures de van Gogh, per exemple,

(11) Vegeu Gavin (1981).
(12) Vegeu Eichberger (1996).
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també proporcionaria l’oportunitat de veure pel·lícules sobre la seva vida o

relacionades amb ell.

Seria prematur dir que aquesta «vivència completa» que oferissin els

museus estrella els dugui a la trivialitat. Clarament, no està pensada per a uns

pocs autèntics cognoscenti. No obstant això, du al gran nombre de visitants

sense una veritable educació artística a una comprensió més bona de l’art del

que avui se’ls ofereix. La visita se centra més en un sol quadre o artista, però

l’experiència s’amplia en el sentit que transcendeix la història de l’art i inclou

detalls polítics, socials i científics. Aquest coneixement pot constituir un pri-

mer pas per interessar el gran públic en l’art i, fins i tot, per dur-los a visitar al-

tres museus més tradicionals.

4.4. Conseqüències per a la política museística

Fins ara hem vist que els museus estrella competeixen sobretot amb altres

museus de la seva mateixa categoria, però també amb altres llocs de «vivència

total». Els museus estrella es caracteritzen per la gran afluència de visitants que,de

vegades, arriba a ser de milions cada any. Constitueixen un factor econòmic

important en l’economia local, ja que aquests visitants fan altres despeses en esta-

da, en restaurants i en compres. Per tant, els museus estrella s’enfronten amb pro-

blemes que,si no són nous per la seva naturalesa, també ho són per la seva dimen-

sió. En els apartats següents aplicarem la teoria de la gestió i de l’organització per

analitzar les conseqüències d’aquests fenòmens per a la política dels museus.

Alguns aspectes són aplicables als museus en general (i també a qualsevol organit-

zació que s’ocupi de clients), però la seva transcendència és molt més gran i més

urgent per als museus estrella.

4.4.1. Orientació estratègica

Els museus estrella han d’utilitzar les capacitats centrals que hagin

adquirit en el passat per sobreviure. Han de pensar minuciosament en què és

allò que saben fer més bé. El fet de descobrir-ho i de crear un avantatge compe-

titiu sostenible és una de les tasques més importants dels administradors d’un

museu. Clarament, la necessitat d’aquests museus de proporcionar als seus visi-



tants, que poden ser milions cada l’any, una «vivència completa» requereix una

atenció intel·ligent a les demandes i a les expectatives d’aquests visitants. Un

museu estrella es veurà obligat a canviar el seu èmfasi i orientar-lo cap als visi-

tants, de manera que la pura conservació, restauració i investigació de l’art per-

dran importància relativa. Això no significa una pèrdua d’importància en ter-

mes absoluts, tant si es mesura en recursos com en nombre d’empleats, ni que

aquestes activitats decaiguin. Potser fins i tot que vagin a més, perquè l’aug-

ment de visitants i de serveis dedicats a ells faran créixer els ingressos, que

alhora es podran utilitzar per millorar la conservació i la investigació històrica.

A pesar de tot, són les activitats directament encaminades a satisfer les deman-

des dels visitants les que han de tenir un paper predominant dins dels museus

estrella i les que han de ser considerades d’aquesta manera per la direcció.

4.4.2. Organització

Una decisió crucial dins de la política dels museus és la que es refereix

al grau de centralització apropiat per als problemes que se’ls presenten. A

Europa sobretot, on la majoria dels museus pertanyen a l’administració pública,

el seu grau de centralització era el mateix que el de la burocràcia de l’Estat en

general. Una burocràcia centralitzada, dividida en departaments funcionals està

mal equipada per crear aquesta «vivència completa» de què parlem. És difícil,

per no dir impossible, coordinar de manera eficaç les clàssiques funcions d’un

museu, com la de conservació, la de renovació de quadres, la de manteniment

dels edificis o de les entrades de taquilla, des d’un departament ministerial.

Seria més adequat per a aquests museus comptar amb una organització

orientada no per funcions, sinó per processos, i d’aquesta manera minimitzar

les coincidències d’activitat dins de l’organització. Mentre la direcció es dedica-

ria a la tasca fonamental de determinar quines són les activitats estratègiques

de cada museu estrella, la tasca bàsica és fer responsables a certs empleats de

cada una de les tasques específiques relacionades amb els visitants del museu.

Aquestes persones s’anomenen de vegades «responsables o propietaris de pro-

cessos», per destacar que són responsables de satisfer els clients. Això inclou

uns aspectes que fins al moment s’havien considerat fora de la responsabilitat

dels museus, com pot ser el transport fins al museu, l’espai d’aparcament, l’e-

missió d’entrades i també dels serveis generals com els lavabos i les botigues.
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Encara que els directors de cada museu estrella hagin de determinar

quins són els processos adequats en cada cas, presentarem alguns exemples

d’organització amb el propòsit d’aclarir el que hem dit.

1) Processos relacionats amb grups de visitants

Podria haver-hi «responsables de processos» la feina dels quals fos la

d’encarregar-se de grups organitzats, com escoles o grups de turistes, nacionals

o estrangers.Altres responsables de processos es podrien encarregar d’atendre

les demandes de visitants individuals del país o de la localitat. En cada cas les

necessitats de transport i d’aparcament són molt diferents. Per exemple, els

grups de turistes solen anar als museus en autocars, els visitants nacionals solen

anar-hi amb cotxe, i els locals amb transport públic. En tots els casos, la perso-

na responsable de cada procés s’ha d’assegurar que s’hagin pres les mesures

adequades. Això significa que el responsable d’aquest procés ha de tenir en

compte les necessitats dels seus «clients». Moltes vegades aquestes necessitats

es refereixen a aspectes que anteriorment es considerava que no tenien res a

veure amb un museu. En altres casos es pot tractar d’un acte social que tingui

lloc dins del recinte del museu, com pot ser una recepció oferta tant per una

empresa com per un individu.Altres processos es podrien definir amb referèn-

cia a interessos especials en matèria d’art: pot haver-hi grups de visitants espe-

cialment interessats en una època o en un estil, com poden ser els retrats, els

paisatges o animals, o els quadres relacionats amb fets històrics.

Aquestes situacions només es poden definir clarament si es té en

compte l’avantatge competitiu o la capacitat fonamental del museu en qüestió.

Per exemple, els grups de turistes estrangers no solen voler veure altra cosa

que els quadres més famosos. Molt sovint en tenen prou amb veure el «super-

quadre», sempre que estigui ben presentat.Aquests turistes solen visitar molts

museus estrella en un mateix viatge i, per tant, no poden apreciar més que una

mínima part dels tresors exposats. El procés es desenvoluparà amb èxit si el

superquadre d’un museu és fàcilment accessible, si per veure’l no s’ha de fer-

los passar per innombrables sales amb grans aglomeracions, i si el quadre i el

pintor es col·loquen en el seu marc històric. El procés serà molt diferent si es

tracta de visites per a un congrés d’historiadors de l’art. En aquest cas és

important que la visita no experimenti les molèsties causades per altres visi-

tants, potser en hores o dies en què el museu estigui tancat.
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2) Exposicions especials

Una altra activitat útil per als museus estrella és l’organització d’exposi-

cions temporals, cosa que exigeix organitzar préstecs, transports i asseguran-

ces, presentació dels quadres, hores d’obertura, anuncis i un accés còmode. És

important que aquests elements es dissenyin amb l’atenció dirigida cap als visi-

tants, i que la persona que se n’ocupi sigui responsable del conjunt del procés.

3) Activitats de suport

Alguns serveis que són importants, com els dels restaurants, les boti-

gues, els serveis especials per a nadons i nens petits, així com els serveis essen-

cials de funcionament (aire condicionat, seguretat, manteniment de l’edifici) es

poden definir com a subprocessos. No obstant això, no s’han de separar de

l’objectiu principal, que és l’atenció als diferents tipus de visitants. El responsa-

ble de cada procés ha de tenir en compte les necessitats de cada grup en totes

les àrees. Per exemple, el restaurant ha de ser prou ampli com per acollir un

gran nombre de visitants afamats i assedegats que arribin de cop, i també ha de

tenir en compte els gustos especials de cada grup, com seria el cas de grups

japonesos.

En principi, aquests aspectes salten a la vista en museus ja descentralit-

zats. Hi ha casos en què els museus han definit uns «centres de benefici».També

recorren a subcontractes per atendre una part de les seves necessitats fona-

mentals. Un bon exemple seria el nou museu de Tinguely i la Fundació Beyerler

a Basilea, que han subcontractat la venda d’entrades, la seguretat, la botiga, la

neteja i algunes altres activitats de funcionament. D’aquesta manera s’aconse-

gueix una disminució de la despesa en un 20%. L’amplitud de la descentralitza-

ció depèn del coneixement tàcit que sigui necessari comunicar entre les dife-

rents activitats del museu.Aquest coneixement tàcit és el que no es pot codifi-

car en símbols, lletres o paraules: «Podem saber més del que podem dir.»(13) El

coneixement tàcit l’adquireixen els individus i l’acumulen dintre seu, i no es

pot transmetre de forma abstracta. Sobretot, és molt difícil transmetre’l entre

les unitats independents d’una organització. Les persones que treballen en cen-

tres de benefici o, encara més, en serveis subcontractats, no tenen cap incentiu

per compartir els seus coneixements amb altres membres de l’organització.(14)

(13) Polanyi (1966), pàg. 4.
(14) Vegeu Osterloh i Frey (1998).
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Les activitats molt dependents d’aquest coneixement tàcit, com és l’organitza-

ció d’exposicions especials, s’haurien de mantenir dins de l’estructura de 

l’organització, mentre que les altres activitats en les quals no és important la

transferència d’aquests coneixements, com pot ser el restaurant, es poden des-

centralitzar en forma d’un centre de benefici o de subcontracte.

4.4.3. Gestió de recursos humans

La gestió de personal afecta grans àrees d’aquests museus, igual que en

altres grans organitzacions. Una d’aquestes àrees és la de relació amb els sindi-

cats. En molts països en què els museus pertanyen al sector públic, els sindicats

solen imposar greus limitacions a la direcció. Mencionarem únicament dos

aspectes d’especial interès per als museus.

Flexibilitat

Un museu organitzat de la manera descrita ha de mostrar flexibilitat en

relació amb la distribució de feines entre el personal.Veiem, per exemple, les

feines dels que s’ocupen dels diferents visitants. Cada grup requereix diferents

hores d’obertura i una atenció diferent. Quan els encarregats d’acompanyar

grups de visitants s’han d’encarregar a més de protegir els quadres, no calen

vigilants a les sales d’exposició, sobretot si tenen mesures de seguretat electrò-

niques. Això implica que els empleats han de ser més flexibles en l’acompli-

ment de les seves feines. Això no vol dir que els que abans eren vigilants ara

estiguin donant lliçons als experts, però se’ls podria entrenar, per exemple,

com a guies de grups de nens o de turistes que només estiguin interessats en

veure un «superquadre».

Tipus de personal

Als museus estrella, els treballadors voluntaris tenen un gran paper i hi

ha una certa tensió entre ells i els treballadors en nòmina, encara que sigui

latent i no declarada. Molts voluntaris treballen per motivacions intrínseques,

perquè s’ho passen bé amb l’activitat com a tal, mentre que una gran part dels

treballadors en nòmina tenen una motivació extrínseca, o sigui, fan la feina per-

què els paguen. Per això, i dins de certs límits, al personal contractat se’ls pot

marcar les feines,cosa que és més difícil en el cas dels voluntaris.Consegüentment,

el «personal contractat... pot arribar a ser més productiu i donar un servei de
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més bona qualitat».(15) Als museus estrella és important que els directors trobin

un bon equilibri entre aquestes dues classes de personal.

4.5. Conclusió

Fins aquí hem analitzat el debat sobre les conseqüències del fenomen

«estrella» en la política museística de forma normativa o programàtica. Però

també podríem passar a la consideració empírica dels incentius per als mem-

bres de la direcció en la seva aplicació d’aquestes polítiques.Això ens porta a

l’economia política més general dels museus. No hi ha necessitat de repetir

aquí que hi ha abundant literatura sobre aquest tema.(16) N’hi ha prou amb

assenyalar que als directors de museus tindran molt pocs incentius per seguir

les indicacions que hem donat aquí si no tenen autonomia per aplicar les

ordres que els dóna el Ministeri de Cultura. Si el museu no pertany a l’Ad-

ministració pública i, sobretot, si pot retenir i aplicar els fons proporcionats

per les seves noves activitats, els seus gestors tindran un gran interès en acollir

aquestes idees.

(15) Vegeu Duncombe i Brudney (1995), pàgs. 359-360; també Weisbrod (1988).
(16) Vegeu Feldstein (1991) o el capítol de Frey i Pommerehne (1989b).



V. El «Mal de Baumol» 
i l’abundància de festivals

Sembla que les arts escèniques, com l’òpera, els concerts i el teatre, esti-

guin sempre amenaçades per uns costos de personal que augmenten contínua-

ment en relació amb la producció d’altres béns de consum.

5.1. El mal dels costos de Baumol

L’essència del «mal dels costos de Baumol» o, de la també anomenada

«Llei de Baumol», és que els costos laborables unitaris en les arts escèniques (o,

més generalment, en el sector de serveis) augmenten perquè els salaris aug-

menten en aquest sector a una velocitat semblant a la de l’economia en con-

junt, mentre que la productivitat laboral en les arts és més o menys constant.

Tot i la seva lògica,(1) la Llei de Baumol ha estat criticada des de diversos fronts.

En particular, si puja la demanda augmenta més de pressa que la d’altres pro-

ductes (l’elasticitat-ingrés de la demanda d’arts escèniques és superior a u) i la

seva demanda es manté tot i els augments de preus (l’elasticitat-preu de la

demanda d’arts escèniques és superior a menys u), els preus i els ingressos es

poden mantenir a la par dels costos creixents.A més, es pot augmentar lleuge-

rament la productivitat laboral canviant les formes artístiques, per exemple,

l’ús d’orquestres de cambra més que d’orquestres simfòniques,(2) o reduint el

temps de viatge dels artistes durant les gires.(3) No obstant això, la idea bàsica
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(1) Vegeu Baumol i Bowen (1966).
(2) Vegeu Peacock (1984); Baumol i Baumol (1984).
(3) Baumol (1993).



ha estat acceptada i és un dels pilars de l’economia de l’art.(4) Això ens brinda

una explicació convincent de per què els encarregats de les arts escèniques

pateixen dificultats cròniques i tantes manifestacions artístiques no han pogut

sobreviure.

La realitat, però, pinta un quadre diferent si es mira més enllà de les for-

mes convencionals de l’òpera, dels concerts i del teatre. De fet, en forma de fes-

tivals,(5) les arts escèniques tenen una salut molt bona i estan creixent a gran

velocitat.A Europa gairebé totes les ciutats o regions tenen el seu festival.(6) El

terme «festival d’arts escèniques» és imprecís (per exemple, qualsevol pot dir

que la seva reunió o representació és un «festival», i per això ens adonem que

aquest terme està poc definit i legalment poc protegit. Hi ha festivals que in-

clouen diversos llocs, com el Holland Festival, que té lloc a Amsterdam, a

Rotterdam, a Utrecht i a Eindhoven. Els experts calculen de mil(7) a dos mil(8) fes-

tivals musicals a l’any a tota Europa.Tenim xifres exactes per als festivals musi-

cals pròpiament dits al Regne Unit(9) i a França.(10) La major part dels festivals, a

part d’alguns fundats abans de la Segona Guerra Mundial, entre els quals

podem comptar el de Bayreuth el 1876, el de Salzburg el 1920 i el de Glynde-

bourne el 1934, han nascut recentment i han crescut molt ràpidament en les

dècades de 1980 i 1990.(11)

5.2. La raó per la qual hi ha tants festivals

Hi ha factors, tant per la banda de l’oferta com de la demanda, que justi-

fiquen aquesta explosió del nombre de festivals. En el costat de la demanda
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(4) Vegeu Blaug (1976),Throsby i Withers (1979), Frey i Pommerehne (1989b), Heilbrung i Gray (1993),Throsby (1994).
(5) Els economistes no han acostumat a estudiar aquesta forma artística en conjunt, sinó tan sols des del punt de vista
de l’efecte multiplicador, local i regional dels festivals (per exemple,Vaughn (1980) sobre el festival d’Edimburg;Mitchell
i Wall (1989) sobre el festival de Stratford (Ontario); o O’Hagan (1992) sobre el festival d’òpera de Wexford).També han
estudiat les conseqüències de les subvencions des del punt de vista de la teoria del benestar (vegeu O’Hagan i Duffy
(1987): Pommenrehne (1992), o s’han reduït a examinar festivals específics Frey (1986) sobre el festival de Salzburg;
Galeotti (1992) sobre el d’Spoleto).
(6) Hi ha moltes classes diferents de festivals, per exemple, de jazz, de cinema, folklòrics o religiosos, a part dels
purament musicals, operístics o teatrals.Aquí ens referirem només als festivals de les arts escèniques clàssiques (vegeu
Medin i Burdick, 1979).
(7) Pahlen (1978); Dümling (1992).
(8) Galeotti (1992).
(9) Rolfe (1992), pàg. 2, en dóna una llista de 529.
(10) Gandillot (1994), pàg. 32, compte 452.
(11) Quan el 1952 es va fundar l’associació oficial europea de festivals tenia 15 socis i ara en té 58.Aquesta associació
és molt tancada i es limita a acceptar els festivals més famosos.A més, sis de cada deu festivals es van crear entre 1980
i 1990.



tenim dos factors. Un, la gran elevació dels ingressos personals des de la guerra

ha fet augmentar els diners disponibles per fer vacances. Aquest creixement

real ha anat acompanyat d’una disminució de les hores laborables, almenys a

Europa: per exemple, un empleat mitjà a Alemanya disposa de cinc o sis setma-

nes de vacances. Per tant, un nombre molt considerable de la població surt de

vacances i està disposat a gastar unes grans sumes amb aquesta finalitat. En

general, el creixement de la renda real disponible ha dut a un augment de la

demanda de cultura en totes les seves formes. Però com que per a les arts escè-

niques l’espectador necessita gastar temps (són molt intensives en temps),

l’augment d’ingressos s’ha vist contrarestat per la limitació de temps de con-

sum, de tal manera que pot ser que la despesa general en aquest tipus d’activi-

tats no augmenti. Potser per aquest motiu les dades no donin una imatge clara

de si l’elasticitat ingrés de la demanda és superior a u.(12) Si, en lloc de mirar les

arts escèniques en general, ens fixem en els festivals veurem que contraresten

molt bé l’efecte de l’escassesa de temps en la demanda. La major part dels festi-

vals té lloc durant la temporada alta de turisme i han estat creats per atreure els

turistes o s’han adaptat als seus interessos culturals.(13) Podríem dir també

–seguint Stigler i Becker--(14) que, en el cas de la majoria de la gent, «la diversió

durant el temps lliure a l’estiu» és màxima si combina un bon repòs amb unes

bones representacions culturals.

El cost individual de l’assistència a aquests festivals ha anat baixant en

relació amb la despesa en altres activitats comparables.Tot i que, en general, el

cost d’oportunitat en temps ha augmentat com a resultat de l’augment d’in-

gressos en aquest segle (cosa que implica un cost més alt per a l’assistència a

concerts i òperes), el cost en temps per assistir a un festival ha disminuït a cau-

sa de l’augment del període de vacances. La major part de les representacions

tenen lloc a la tarda, cosa que deixa molt temps lliure per a d’altres passa-

temps.(15) Alhora, ha disminuït el preu dels viatges. Per això, la gent està sotmesa
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(12) Throsby i Withers (1979), pàg.113,calculen una elasticitat ingrés de la demanda de l’1,5% per als serveis de les arts
escèniques als Estats Units, per als anys de 1949 a 1973, i de l’1,4% per a Austràlia, anys 1964 a 1974 (ingrés total). Per
la seva banda, Kerbs i Pommerehne (1994), en la seva revisió de diferents càlculs, conclouen que l’elasticitat preu de la
demanda a curt i llarg termini es troba entre el 0,4% i l’1,6%. Si apliquem el límit inferior, la part de despesa dedicada a
les arts escèniques experimentarà una disminució.Al contrari, Brosio i Santagata (1992) pàg. 11, afirmen que a Itàlia la
proporció de la despesa dins del consum total dedicat a assistir a l’òpera i als concerts va augmentar de l’1,1% el 1970
al 2,6% el 1988.
(13) Vegeu, per al cas del festival d’òpera de Wexford, O’Hagan (1992).
(14) Stigler i Becker (1977).
(15) Vegeu Gapinski (1988a), pàg. 963 per al cas de Londres.



a un creixent incentiu per aprofitar més bé unes economies d’abast proporcio-

nades per la combinació de vacances i de cultura.

Un altre avantatge pel que fa al preu relatiu dels festivals, consisteix en

uns costos de transacció menors en relació amb l’assistència a aquestes òpe-

res o concerts. Una de les grans dificultats per assistir a aquestes funcions és

aconseguir entrades i comprometre’s per una data en particular. En el cas dels

festivals, l’agència de viatges se sol ocupar de les entrades i fa un paquet per

tot el període de vacances, de manera que no cal fer cap esforç addicional per as-

sistir al festival.A més, com que la gent tendeix a pensar en termes relatius, el

preu de l’entrada sembla inferior que si paguem la mateixa suma per una òpe-

ra o un concert durant l’any (pagar 100 dòlars es considera poc si el conjunt

de les vacances en costa 5.000).(16) La indústria discogràfica i les empreses

patrocinadores també han influït en aquesta demanda de festivals. Els discos i

els vídeos de música clàssica s’han convertit en un negoci molt bo. Els festivals

brinden a les cases discogràfiques una oportunitat excel·lent de presentar

superestrelles que tenen contractades, davant d’una multitud enorme d’espec-

tadors. L’efecte es magnifica si les representacions són televisades i distribuï-

des a través de discos i de vídeos.(17) Les companyies enregistradores també

utilitzen els festivals per llançar les carreres de les seves possibles estrelles.

Com que els festivals estan menys sotmesos a una reglamentació que les sales

de concerts i que els teatres d’òpera (vegeu més endavant), aquestes compa-

nyies poden influir més fàcilment en el programa per afavorir els artistes que

tenen contractats (això és especialment cert referit al de Salzburg).(18) El

mateix passa amb les companyies patrocinadores de funcions per promocio-

nar béns no relacionats amb les arts. En els festivals apareixen de forma més

prominent i això dóna lloc a una publicitat més gran per la suma de diners

invertida.

En el costat de l’oferta, hi ha dos factors més que ajuden a explicar

aquest creixement ràpid dels festivals. En primer lloc, els costos addicionals de

muntar un festival són petits si es comparen amb les representacions en viu en
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(16) Vegeu Thaler (1980).
(17) Exemple: la presentació dels tres tenors Carreras, Domingo i Pavarotti, que va batre totes les marques. El fenomen
de les superestrelles ha estat introduït en l’economia per Rosen, 1981; vegeu també Adler (1985) i Towse i Khakeee
(1992), pàgs. 209-217.
(18) Frey (1986).



un teatre convencional. Molts festivals, sobretot tots els nous, utilitzen els ser-

veis de voluntaris per a les feines administratives i tècniques, així com per

actuar de comparses, cosa que redueix els costos de les representacions d’òpe-

ra;(19) i gairebé tot el personal contractat ho és amb contractes curts o per

hores. El mateix passa amb els festivals més antics. El festival de Salzburg també

contracta la major part dels artistes –solistes, actors, directors, músics, adminis-

tradors i tècnics– només per a la temporada (més o menys el 53% del cost

total), mentre que els salaris fixos pujen només al 19% del total.(20) En una altra

sala semblant, com pot ser el Wiener Burgtheater, els costos de personal fix són

una part molt alta del total, i en aquest teatre molts artistes i directors estan

empleats a temps complet sense desenvolupar cap activitat, cosa que augmenta

les despeses de forma significativa.(21) La majoria dels empleats administratius i

dels tècnics contractats per un festival durant l’estiu tenen els seus llocs de tre-

ball permanents en un teatre d’òpera o en una sala de concert que s’ocupa de

les seves pensions, de l’assegurança de malaltia i de les vacances. Avui dia,

aquests beneficis poden arribar a constituir una part important dels ingressos

bruts d’aquests empleats.Això fa que els festivals puguin llogar els serveis d’a-

questes persones a uns preus molt més baixos.Aquesta situació afavoreix totes

dues parts: els empleats reben uns ingressos addicionals durant el seu temps de

«vacances» i el festival reuneix artistes i treballadors que, altrament, serien massa

cars. Això no vol dir que els artistes i els empleats dels festivals estiguin mal

pagats, sinó tot el contrari.(22) Els possibles empleats tenen capacitat de negocia-

ció, sobretot quan formen part de la imatge del festival, com passa amb la Wiener

Symphoniker i el Salzburger Festspiele. Els directors del festival no estan del tot

desassistits, sinó que poden amenaçar amb contractar altres orquestres i artistes i

així impedir que es malgasti la seva renda.

Els directors de festivals també poden aprofitar el fet que els artistes

solen tenir una ocupació doble o múltiple i, per tant, poden passar part dels

costos del festival a un altre. Per exemple, un director pot pagar a un empleat

en el seu teatre d’òpera o sala de concerts més del que aquest obtindria en el

mercat, si es compromet a cobrar menys en el festival. En aquest cas, tant els
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(19) Vegeu el que ha dit Rolfe referent als festivals del Regne Unit (1992).
(20) Gandillot (1994), pàg. 32.
(21) Vegeu Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes, 1994, pàgs. 16-19.
(22) Tenim l’exemple del festival de Salzburg en què els treballadors, el personal administratiu i els artistes reben
ingressos molt per sobre dels del mercat, com mostra Frey (1986).



organitzadors del festival com l’empleat en surten beneficiats, i el cost el

paguen els contribuents que han de suportar més subvencions.

En molts casos, els festivals redueixen els costos de producció utilitzant

les estructures existents o la tecnologia d’una sala de concerts o d’un teatre

d’òpera permanents. Com que aquestes sales acostumen a estar buides durant

el període de festivals (l’estiu), els propietaris acostumen a estar disposats a llo-

gar-les a preus baixos o, fins i tot, a cedir-los gratuïtament. El mateix passa en el

cas que els festivals tinguin lloc en un església o en un monument històric com

un circ romà o unes termes.

Un altre factor important que afavoreix l’existència dels festivals al cos-

tat de l’oferta, és que permet eludir les restriccions imposades per l’Administra-

ció i pels sindicats en les sales convencionals. Les institucions musicals perma-

nents tenen cada vegada més impediments per actuar a causa de les restriccions,

que dificulten i, de vegades, impedeixen que els directors emprenedors i altres

músics aconsegueixin els seus objectius artístics. A Europa, les sales de música o

bé estan completament controlades per l’Administració o bé directament for-

men part d’ella. A més, estan sotmeses al poder dels sindicats, que redueixen

enormement la capacitat de maniobra i els incentius.(23) Les limitacions imposa-

des es refereixen a salaris (hi ha escales fixes independents del nombre de

representacions), a la contractació i a l’acomiadament (després d’uns quants

anys és impossible acomiadar un artista contractat), a la col·laboració amb

patrocinadors privats i d’empresa i amb companyies d’enregistrament, i a la

impossibilitat de retenir els beneficis d’una bona gestió comercial en el camp de

les arts. Els festivals, al contrari, se solen crear com a institucions privades en les

quals el paper de l’Administració, si hi és, és tan sols una part del conjunt i en

les quals, per tant, els organitzadors són molt més lliures per dur la política que

més els convingui. Al contrari del que passa en les sales tradicionals, en les

quals el govern imposa sovint uns salaris màxims (aquest és, per exemple, el cas

d’Itàlia), els directors dels festivals poden contractar superestrelles amb la retri-

bució que vulguin si amb això esperen atreure un nombre suficient d’assistents

que els permeti apujar el preu de les entrades perquè la funció resulti rendible.

Com que els festivals no duren gaire (sovint unes dues o tres setmanes) no hi ha
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(23) Per a l’evidència empírica, vegeu Frey i Pommerehne (1989b), capítols 2 i 3.



empleats permanents, de manera que no es poden aplicar les regles dels sindi-

cats sobre contractació i acomiadament.A més, els organitzadors poden contrac-

tar la forma de col·laboració que més els convingui amb els patrocinadors i les

companyies enregistradores.Tot i que, sovint, les sales de concert i les sales d’ò-

pera tenen contractes fixos amb companyies enregistradores, els organitzadors

de festivals poden jugar amb uns o amb els altres per aconseguir les millors

condicions. Els organitzadors es poden quedar amb els beneficis del festival i

amb ells poden embarcar-se lliurement en altres projectes artístics que produei-

xin pèrdues (finançament creuat), però també els poden utilitzar amb propò-

sits més frívols, en particular l’augment dels seus propis ingressos.

Aquests dos factors de l’oferta són les raons fonamentals per les quals

ha augmentat el nombre de festivals a Europa. La situació és diferent als Estats

Units on almenys uns quants teatres d’òpera –l’òpera lírica de Chicago i el

Metropolitan de Nova York, per exemple– i moltes orquestres són privades, tot

i que reben el suport públic directe o indirecte en forma de donacions o d’e-

xempcions fiscals(24)  i, per tant, no pateixen les mateixes restriccions adminis-

tratives que les institucions d’arts escèniques a Europa. Per aquesta mateixa

raó, els organitzadors de festivals als EUA tenen menys possibilitats de des-

plaçar els costos fixos dels concerts i dels teatres existents.Això podria fer-nos

pensar que hi ha menys incentius que a Europa per muntar festivals; per bé

que als EUA hi ha festivals,(25) n’hi ha menys que a Europa.(26) Aquí tenim, doncs,

l’evidència empírica que confirma la nostra teoria.

5.3. ¿Què n’ha quedat, del mal de costos de Baumol?

Fins ara, la nostra anàlisi s’ha centrat en les diferències més importants

entre les sales tradicionals (o permanents) i els festivals, tant pel costat de la

demanda com pel de l’oferta.Així com ja hem mencionat quines són les conse-

qüències per al cost unitari de mà d’obra, encara no hem analitzat la qüestió de

si els festivals mostren una taxa de creixement del cost unitari de mà d’obra

menor que les sales tradicionals o si només mantenen un nivell inferior.Aquesta
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(24) Vegeu Netzer (1978).
(25) Els més coneguts són el festival de música de Berkshire, conegut com a Tanglewood, el festival de música d’Aspen,
Colorado, i el festival de WolfTrap prop de Washington DC (vegeu estudi de Radin, 1990).
(26) Merin i Burdick (1979).



diferència és decisiva: si hi ha un creixement menor, el mal de costos de Baumol

quedarà superat de manera permanent i les arts escèniques podran florir en for-

ma de festivals. Si, d’altra banda,només és el nivell del cost unitari dels festivals el

que és inferior, el mal de costos de Baumol només quedarà neutralitzat tempo-

ralment: el nivell de cost total de les arts escèniques només es desplaça cap avall

i es redueix mentre augmenta la part de les activitats culturals dels festivals a

càrrec de les sales tradicionals.Aconseguint un equilibri, el mal de costos torna a

aparèixer amb les seves conseqüències. La taxa de creixement del cost unitari

laboral seria la mateixa que la de les sales tradicionals, i el creixement del tipus

salarial dominaria l’escàs o nul creixement de la productivitat laboral.

Entre les diferències que hem pogut notar hi ha dos factors que contri-

bueixen a un tipus de creixement inferior al dels costos unitaris laborables.Tots

dos es refereixen a diferències institucionals. El primer és que els festivals no for-

men part del sector públic i, per tant, tenen molta llibertat i molts incentius per

introduir novetats tècniques i ajustar-se als canvis de preus. El segon factor insti-

tucional que contribueix a una reducció permanent del creixement dels costos

unitaris és la menor influència de les restriccions i dels reglaments sindicals.

No obstant això, unes quantes diferències de l’operació dels festivals con-

tribueixen solament amb un nivell de costos inferior. L’ocupació durant les vacan-

ces, la major participació de voluntaris, l’ús més freqüent de llocs més barats i el

suport de les empreses d’enregistrament i dels patrocinadors només contribuei-

xen amb una reducció d’una vegada per sempre del cost dels festivals en relació

amb les sales fixes.Aquests últims factors només contribuiran a una reducció del

cost unitari mitjà de les arts escèniques mentre la proporció dels festivals conti-

nuï augmentant.Així que s’arribi a un equilibri, el mal de Baumol tornarà a regnar.

Per calcular l’abast efectiu del mal de Baumol és útil definir quatre pos-

sibles etapes en la relació entre festivals i sales tradicionals:

Etapa primera

Les sales fixes són les que dominen i els festivals són numèricament

poc importants.A aquests casos s’aplica el cent per cent del mal de Baumol.(27)
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(27) En aquest cas no oblidem,no obstant això, l’alleujament que suposen certes circumstàncies mencionades a la secció
5.1., a saber, que la demanda de representacions escèniques augmenta més proporcionalment que l’ingrés, i que la
demanda d’aquestes representacions pot ser que sigui inelàstica al preu i, per tant, no disminueixi en la mateixa
proporció en què es repercuteixen els costos.



Etapa segona

Els festivals atreuen un nombre creixent de visitants cap a les arts escè-

niques.Aquesta ha estat la situació de les últimes dècades.(28)  En aquesta etapa, el

mal de Baumol es neutralitza en part pel transvasament estructural que hi ha

entre els elevats costos unitaris de les representacions en les sales tradicionals

als menors costos de producció dels festivals.

Etapa tercera

La quantitat de participants en els festivals s’estabilitza. Això passa en

els països en què el fenomen dels festivals s’ha desenvolupat plenament.Això

serà més visible en països amb un gran nombre de festivals de música seriosa,

teatre i òpera, especialment a França i a Itàlia (vegeu secció 5.1.). En aquests

països, tant les sales tradicionals com els festivals, pateixen una pressió de cos-

tos constant i el mal de Baumol comença a fer estralls.

Etapa quarta

A la llarga, els festivals potser ni tan sols tenen un nivell de costos uni-

taris laborables inferior al de les sales tradicionals. La raó d’això és que els festi-

vals antics i de renom s’assemblen cada vegada més a les sales permanents i,

per tant, perden els seus avantatges de costos. En molts aspectes, els festivals

com els de Salzburg, Glyndebourne, Stratford o Bayreuth, es troben amb els

mateixos problemes que les sales permanents.(29) La intervenció de l’Adminis-

tració i dels sindicats adquireix gran importància, i això dóna com a resultat

una inflexibilitat i una recerca de rendes, en lloc d’esforços per augmentar la

productivitat laboral. En la mesura en què els festivals s’«arrelen» i es «fixen»,

han de pagar els mateixos salaris bruts i els mateixos costos de capital. El

mateix èxit dels festivals soscava un dels seus avantatges més grans: ja que no

poden desplaçar costos contractant a un cost més baix els empleats amb una

feina fixa durant l’hivern, sinó que han de tractar amb artistes i amb treballa-

dors autònoms. Fins i tot avui, un gran nombre de superestrelles no tenen una

feina fixa en una sala d’òpera, teatre o orquestra. En aquesta situació, el mal de

costos està present en les arts escèniques amb tot el seu vigor.
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(28) Vegeu Deustche Theaterstatistic 1990-1991.
(29) Vegeu Frey (1986) i Mitchell i Wall (1989).



5.4. Conclusions

La nostra anàlisi mostra que l’aparició de festivals, o més ben dit, aques-

ta «explosió» en el nombre de festivals, té uns efectes importants sobre les arts

escèniques. Avui dia, i mentre constitueixin una part important de l’oferta de

música, de teatre i d’òpera, i sempre que gaudeixin de condicions institucionals

favorables (poca intervenció de l’Administració i dels sindicats), podran comba-

tre temporalment amb èxit el mal de costos de Baumol. No obstant això, com

més creixin en importància i com més ben establerts estiguin, menor serà la

seva capacitat per explotar-ne els avantatges de costos i augmentar la producti-

vitat laboral. Tot i que els festivals han fet importants aportacions a la super-

vivència de les arts escèniques, sembla que les pressions dels costos retorna-

ran. Vist d’aquesta manera, el futur de les arts escèniques és bastant negre

–excepte si aparegués alguna altra innovació, encara sense revelar, com la dels

festivals d’altres èpoques.Això, però, és purament especulatiu ja que, per defi-

nició, no és possible predir les innovacions.
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VI. Exposicions especials i festivals: 
l’explosió de la cultura (*)

Probablement, en aquest moment, no hi ha cap museu que no tingui

una exposició especial en marxa o en preparació. Aquestes exposicions poden

estar dedicades a un sol artista (sovint commemorant el seu naixement o la

seva mort) o a un grup d’artistes, o es poden centrar en un període o en un

gènere pictòric, o poden celebrar algun esdeveniment històric.(1)

6.1. L’explosió de la cultura en el seu camí 
cap a la glòria

El quadre I mostra com es van distribuir, segons ho recull la International

Exhibition Guide,més de 1.100 exposicions de diferent tipus als museus europeus

durant els anys 1994-1995. Predominen les exposicions dedicades a un artista, a

la temàtica moderna i contemporània i a les d’art clàssic. Aquesta guia només té

en compte un nombre limitat de museus i d’exposicions, ja que està basada en una

enquesta voluntària i hi ha hagut un gran nombre de museus que no han respost.(2)
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(*) Aquest capítol fou escrit en col·laboració amb Isabelle Busenhart,de la Universitat de Zuric i publicat en una primera
versió a Economics of Art. Selected Essays, compilada per V. A. Ginsburgh i P.-M. Menger. Elsevier Science B. V., 1996. Els
autors agraïm a Iris Bohnet, a Nicola Dischinger, a Reiner Eichenberger, a Renée L.Frey, a Trine Bille Hansen,a Alexander
Hunziker i a Jürg de Spindler les seves valuoses aportacions. Part d’aquest capítol es va presentar com a ponència per
a un seminari d’investigació conjunt de les universitats de Basilea i de Zuric,en el grup de treball d’estiu d’ICARE el 1994
a Venècia, i en el 8è Congrés Internacional de l’Economia de la Cultura a Witten-Herdecke, el 1994.
(1) Vegeu Belcher (1991) pàg. 49.
(2) A la nostra ciutat, Zuric, només apareixen dos museus: el museu Rietberg i el Schweizerisches Landesmuseum, cada
un d’ells amb dues exposicions el 1994-1995, a pesar que hi va haver 38 museus amb trenta-quatre exposicions l’agost
de 1994. El mateix ha passat en altres països. La «International Exhibition Guide» enumera 231 exposicions a Alemanya
durant els anys 1994-1995 i,no obstant això, solament el 1991 es van fer 1.600 exposicions, segons les dades de l’Institut
für Museumkunde alemany publicades el 1992.



85L’ECONOMIA DE L’ART ■

Quadre 1

EXPOSICIONS, ORDENADES TEMÀTICAMENT,
ORGANITZADES A 300 MUSEUS D’EUROPA, 1994-1995

Tema regional, religiós i arqueològic Altres arts

Art africà  11 Arquitectura 32

Arqueologia  11 Cinema, vídeo, noves tecnologies  19

Art asiàtic  19 Fotografia  71

Art egipci i oriental  4 Disseny  22

Art grec i romà  12 Moda  17

Art islàmic  1 Arts gràfiques  13

Art llatinoamericà 2 Joieria, ceràmica, etc. 20

Art visual (modern i contemporani) Etnologia i història

Exposicions d’un sol artista  352 Etnologia  22

Exposicions de dos o més artistes 15 Història  33

Exposicions temàtiques  153 Literatura i música  18

Arts decoratives i belles arts Museu de societat  34

Arts decoratives  38 Naturalesa

Belles arts 169 Ciències naturals  13

Tecnologia  23

Total 1.124

Fonts: International Exhibition Guide, Grunfeld (1994); elaboració pròpia.

El quadre 2 mostra la distribució de les exposicions d’art organizades

per diferents museus en diversos països, basades en el «Calendrier des Arts» del

Journal des Arts (juliol-agost de 1994). Aquesta enumeració és dubtosa, sobre-

tot pel que fa a França, país per al qual s’inclouen moltes exposicions de gale-

ries privades. De fet, el Giornale del’Arte d’Itàlia (juliol de 1984) enumera, per

al mateix període, solament 79 exposicions a França i 306 a Itàlia, mentre que

el Journal des Arts n’atribueix a aquest país només 73.

Algunes exposicions especials només estan formades per quadres pro-

pietat del museu organitzador, però la major part d’aquestes mostres especials

solen reunir obres d’art de diferents museus i de col·leccions privades. Un cop

reunits els quadres d’una extensa exposició, sovint es porten a altres museus

que han cooperat en la reunió de les obres d’art. Algunes exposicions ja s’orga-

nitzen pensant en enviar-les a diferents països. Hi ha vegades en què els museus

importants presenten diverses exposicions al públic simultàniament, que, o han

organitzat ells mateixos o han agafat prestades a d’altres organitzacions.
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Quadre 2

EXPOSICIONS JULIOL-AGOST, 1994, ORDENADES PER PAÍS

Juliol Agost Juliol Agost

Alemanya 102 92 Argentina 2 3

Àustria 26 23 Brasil 2 1

Bèlgica 48 36 Xile 1 2

Dinamarca 5 6

Eslovàquia 1 1 Canadà 15 14

Espanya 22 11 EUA 167 148

Finlàndia 5 5

França 629 476 Sud-Àfrica 2 2

Gran Bretanya 56 51

Hongria 2 2 Japó 7 6

Itàlia 63 50 Singapur 1 1

Països Baixos 23 20

Portugal 16 13 Austràlia 9 9

República Txeca 12 13 Nova Zelanda 3 5

Suïssa 103 107

Total 1.322 1.097

Nota: La mateixa exposició pot aparèixer tant el juliol com l’agost.
Font: «Le Calendrier des arts», publicat per Le Journal des Arts, agost 1994.

A causa dels problemes de definició és impossible determinar amb pre-

cisió quantes exposicions especials presenten al públic els museus, però no hi

ha dubte que és un sector en creixement.(3) L’exemple d’Alemanya ens demos-

tra que aquest fenomen no és degut solament a l’augment en el nombre de

museus, ja que el nombre ha crescut un 35% entre 1982 i 1991, i les exposi-

cions mantingudes en aquests museus pràcticament s’han duplicat.(4)

Encara criden més l’atenció les exposicions «bomba», que atreuen grans

multituds i reben molta atenció per part dels mitjans de comunicació. En són bons

exemples: «Els guerrers de l’Emperador» a Edimburg, 1985 (220.000 visitants);

(3) La nostra anàlisi es redueix a exposicions especials de caràcter temporal en museus d’art i deixem de banda
esdeveniments similars que tinguin lloc en altres tipus de museus. Cal remarcar que les exposicions poden tenir una
forma molt diferent i, per tant, no són fàcils de definir (vegeu Velardo (1988) i Belcher (1991), que han fet una àmplia
classificació dels diferents modes i tipus d’exposicions especials).
(4) Institut für Museumskunde (1992), Feldstein ens presenta un quadre semblant (1991), pàg. 80, que estudia els cinc
museus urbans alemanys més importants en els quals les grans exposicions han augmentat en un 100% entre 1980 i
1987.



«Monet als anys 90» a la Royal Academy, 1990 (650.000 visitants); la retrospectiva

de Cézanne a Tübingen, 1993 (430.000 visitants); la de Matisse a Nova York,

1993 (900.000 visitants); i l’exposició «Klimt» a Zuric, 1993 (250.000 visitants),(5)

per esmentar únicament algunes de les mostres que van marcar tendència.

No obstant això, hi ha aquells a qui no els agraden les exposicions. El

director del Museu Metropolitan, Philippe de Montebello, es queixava que la

gent li preguntés constantment quin «show» estava preparant, i ell sempre con-

testava «que ell era director del Museu Metropolitan d’Art, i no del teatre

Metropolitan d’Òpera».(6)

El mateix fenomen el podem observar en les arts escèniques. Gairebé

totes les ciutats, si més no les regions, d’Europa, tenen el seu propi festival de

música seriosa. Encara que siguin més antics els festivals de Bayreuth, de

Salzburg, de Glyndebourne o d’Spoleto i que possiblement rebin més atenció

que d’altres, avui dia hi ha molts milers de festivals de música.(7) A causa del

problema que presenta la definició de «festival de música», no es disposa de

xifres precises; les aproximades van des de 1.000(8) fins almenys 2.000.(9) Merin i

Burdik(10) mencionen un mínim de 83 festivals de música a l’antiga Iugoslàvia,

46 a Alemanya Occidental, 42 a Espanya, 38 a Portugal, 25 a Àustria, 22 a Itàlia i

16 a Suïssa. Aquesta llista certament no és exhaustiva perquè, per exemple, al

Regne Unit, els mateixos Merin i Burdik mencionen 70 festivals, mentre que l’es-

tudi més detallat de Rolfe(11) ens en dóna un mínim de 529. Fins i tot a la diminu-

ta Dinamarca hi ha uns 45 festivals cada any. Una enumeració recent a França

menciona 864 festivals, dels quals un 40% estan dedicats a música seriosa,(12) una

altra ens dóna una xifra de 600 festivals, 450 dels quals estan dedicats a l’art

seriós.(13) Una publicació oficial del Ministeri de Cultura francès menciona 245

festivals d’òpera i de música seriosa l’any 1994. Els festivals van començar a for-
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(5) Les xifres de visitants són molt importants, encara que aquest fet sigui molt discutit per la gent del món de l’art. Així,
un expert en museus diu: «Les xifres d’assistència encara segueixen constituint un bon índex de la popularitat de museus
i d’exposicions...» Belcher (1991), pàg. 197.
(6) Montebello (1991).
(7) En aquest capítol només tindrem en compte els festivals dedicats a música seriosa i a l’òpera. Però, fins i tot així, és
difícil definir què és exactament un festival de música. Hi ha, és clar, molts altres tipus de «festivals» que van des de la
música folklòrica, el jazz, el teatre i els circs fins al cinema. Getz i Frisbee (1988) ens en donen una bona classificació.
(8) Pahlen (1978), Dümling (1992).
(9) Galeotti (1992).
(10) Merin i Burdick (1979).
(11) Rolfe (1992), pàg. 2.
(12) Maillard (1994), pàg. 65.
(13) L’Expansion (1994), pàg.32.



mar una part important de la música seriosa i de l’òpera a la dècada de 1920,

però la veritable explosió ha tingut lloc els últims vint anys.L’Expansion, en la

seva edició especial sobre esdeveniments musicals (1994, pàg. 32), calcula, per

exemple, que de cada deu festivals a França, sis s’han fundat en la dècada de

1970. Els festivals tenen lloc, en general, a l’estiu i solen gaudir d’una gran popu-

laritat. Alguns festivals sempre exhaureixen les entrades i només se’n poden

aconseguir algunes per mitjà de contactes o al mercat negre.

L’èxit sobtat de les exposicions especials i dels festivals musicals presen-

ta un problema per als economistes de l’art a causa del contrast evident que oferei-

xen davant la depressió financera en què viuen els teatres d’òpera, les orquestres i

els museus d’art.Molts d’aquests centres es troben en una situació financera tan jus-

ta que es veuen obligats a reduir les seves activitats, a despatxar artistes i treballa-

dors (si la llei laboral els ho permet) o s’arrisquen a tancar de forma permanent.(14)

Els museus d’art també es troben amb greus problemes financers (només França

sembla ser-ne l’excepció).(15) En molts dels museus més importants del món s’estal-

via a base de tancar temporalment algunes sales i de reduir les hores d’obertura. Els

conservadors estan preocupats perquè cada vegada disposen de menys diners per

a la restauració i la conservació de les col·leccions que tenen al seu càrrec.

És cert que no és evident que estiguin justificades les queixes dels direc-

tors de museus per la disminució dels seus recursos financers, o almenys no ho

estan per als economistes. En les últimes dècades, el valor dels seus actius ha

augmentat notablement(16) i, en aquest sentit, els museus d’art són més rics que

mai. El fet que no tinguin diners a caixa no és un contraargument, perquè la

posició financera de molts museus milloraria de manera espectacular si vengues-

sin una part minúscula dels seus quadres i, en particular, aquella part que tenen

emmagatzemada als seus soterranis i que rarament s’exhibeix al públic. Com

hem vist al capítol tres, la majoria dels museus europeus són estatals i no se’ls

permet vendre, i ni tan sols volen vendre,una part de la seva riquesa.
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(14) La Llei de Baumol, estudiada al capítol anterior és una de les raons per les quals es troben en aquesta situació
(Baumol i Bowen,(1996)). Per a l’anàlisi general de les arts escèniques,vegeu Throsby i Withers (1979),Baumol i Baumol
(1984), Frey i Pommerehne (1989b).
(15) Vegeu Menger (1983).
(16) Vegeu la literatura sobre el tipus de rendiment de la pintura i altres objectes col·leccionables de Baumol (1986),
Stein (1977), Anderson (1974), Frey i Pommerehne (1988), i els estudis de Rouget, Sagot-Duvauroux i Pflieger (1991) i
Frey i Eichenberger (1995).
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Sigui com sigui, tant l’art escènic com el que s’exposa en els museus

tradicionals pateix uns problemes financers greus, mentre que els festivals de

música i les exposicions monogràfiques tenen una salut envejable.

6.2. Exposicions especials i festivals: semblances

Les exposicions especials i els festivals estan íntimament relacionats

mitjançant diversos aspectes molt importants, tant pel que fa a la demanda com

a l’oferta.

6.2.1. La demanda

Pel costat de la demanda, les similituds són especialment destacables en

relació amb set característiques.

L’efecte de la renda alta

Els consumidors tendeixen a gastar una part cada vegada més gran dels

seus creixents ingressos assistint a representacions musicals i a exposicions d’art.

Hi ha estudis economètrics fragmentaris que afirmen que les elasticitats d’ingrés

de la demanda són superiors a la unitat per a tots dos tipus de representacions

artístiques; és a dir, que augmenten més que proporcionalment quan creixen els

ingressos.(17) Per tant, les exposicions especials i els festivals estan en la còmoda

situació de formar part d’un mercat creixent. Això, però, no explica el creixe-

ment en el nombre d’esdeveniments especials davant dels permanents.

Com atreure nous grups de visitants

Com ha informat àmpliament la sociologia cultural,(18) determinats fac-

tors socials poden conduir a l’aparició de sensacions d’incomoditat a l’hora

d’assistir a alguns esdeveniments culturals. Àmplies capes de la població assis-

teixen molt rarament, si és que ho fan alguna vegada, a un esdeveniment cultu-

(17) Throsby i Withers (1979), pàg. 113, per exemple, han trobat una elasticitat ingrés de l’1,55 en el cas de les arts
interpretatives als Estats Units, entre 1949 i 1973, i de l’1,4 a Austràlia entre 1967 i 1974 (ingressos totals). L’augment en
l’assistència dels espectacles d’arts escèniques també ha estat comentat a Baumol i Baumol (1984). En un estudi sobre
el públic que assisteix a esdeveniments culturals als Països Baixos, Ganzeboom (1987) ha trobat una influència positiva
i lleugerament creixent dels ingressos sobre les visites a museus durant el període 1962-1983.
(18) Klein (1990) ens dóna mostres empíriques molt àmplies sobre les circumstàncies sociodemogràfiques del «visitant
del museu». Les dades es refereixen sobretot a la República Federal d’Alemanya. En el cas de la sociologia de l’art en
general, vegeu Foster i Blau (1989).



ral, com l’òpera o els concerts, i tampoc no visiten museus.(19) Hi ha molta gent

que se sent intimidada per aquests «temples de cultura», se sent insegura i incò-

moda i, per tant, ni tan sols considera la possibilitat d’assistir a una representa-

ció d’òpera o visitar el seu museu d’art local. Aquest és el cas dels grups de

població amb nivells d’educació inferiors a la mitjana i amb poca tradició cultu-

ral.(20) La situació canvia en el cas d’esdeveniments culturals especials que s’a-

nuncien àmpliament i que resulten atractius per a nous grups de població.

Això és especialment cert en el cas dels festivals de música en «espais públics»,

perquè són més assequibles a la gran massa de la població i menys intimidato-

ris que els temples de cultura clàssics.(21) De fet, molts festivals fan un gran

esforç per «acostar-se a la gent» i els munten en estadis esportius o en llocs de

trobada coneguts per tothom (com els parcs del centre de la ciutat).(22) Com

que normalment les exposicions especials tenen lloc a l’interior dels museus,

tot i que hi ha excepcions com la «Biennale» de Venècia o la «Documenta» de

Kassel, tenen dificultats per atreure nous grups de població. Aquesta situació es

pot reparar en part «disfressant el museu». Vegeu també Elsen (1986): les expo-

sicions especials es veuen, sense cap excepció, ressaltades per un enorme des-

plegament de banderes i altres trucs publicitaris i, fins i tot, les portes del

museu (que als no assidus els poden semblar amenaçadores) s’obren de bat a

bat per donar la benvinguda a tothom. També és important fer-ne una bona

promoció. L’exposició d’«Els guerrers de l’Emperador» a Edimburg el 1985, és

un exemple de com es fa l’obertura d’un museu: va ser visitada per més de

200.000 persones i, en una enquesta, el 15% va respondre que normalment no

visitaven museus.(23)

Formes de centrar l’atenció

Els festivals i les exposicions miren d’atreure el consumidor presentant

trets culturals fora de la normalitat. S’especialitzen en un artista en particular
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(19) La situació és molt diferent als museus de tecnologia o de transport. Gaudeixen d’una popularitat especial els
museus d’automòbils i de ferrocarrils. A Suïssa, per exemple, on hi ha molts museus d’art, el museu amb l’assistència
més gran és el Verkehrsmuseum, a Lucerna. El 1993 el van visitar més de 547.000 persones, mentre que la famosa
col·lecció de Basilea, el Kunstmuseum, va ser visitada per tan sols 103.000 persones.
(20) Vegeu Blau (1989) i DiMaggio i Useem (1989).
(21) Vegeu Rolfe (1992), pàg. 82.
(22) Tenim un bon exemple a l’«Òpera Espectacular» que fa gires per tot el món. La seva presentació d’«Aïda» sol tenir
lloc en estadis esportius i fins ara hi han assistit un mínim de 2 milions de persones. A Montreal van arribar a assistir a
una representació a l’aire lliure 40.000 persones com a mínim. Això es pot atribuir al contacte visual (per exemple,
esfinxs de 35 metres d’altura, elefants i camells en viu), un gran nombre de cantants (com a mínim 600 extres), així com
un so d’alta fidelitat extraordinari.
(23) Coutts (1986) relata al seu article «Profile of Blockbuster» l’èxit d’aquesta exposició.
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(Bach en els festivals, Rembrandt en les exposicions), en algun període especí-

fic (música renaixentista o pintura renaixentista), en algun tema especial (músi-

ca o pintura cortesana), en algun gènere (música o pintura manierista), o en

algun tipus de presentació (instruments musicals originals o retrats). Per tant,

els visitants interessats en aquest tipus d’art hi van, de vegades des de molt

lluny. L’assistència es promou abaratint el cost dels viatges. Les exposicions

especials, sobretot les «exposicions bomba», no són diferents dels festivals, fins i

tot algunes es poden comparar amb els esdeveniments esportius més impor-

tants com, per exemple, els Jocs Olímpics o els campionats mundials. En tots

dos casos, l’atenció del públic s’aparta de les activitats normals, com podrien

ser les exposicions permanents o els esdeveniments esportius que tenen lloc

amb regularitat, i se centra en aquest esdeveniment especial o únic. Les exposi-

cions especials i els festivals també tenen característiques comunes amb les

peregrinacions,(24) que també tenen una aura de misticisme i estan envoltades

d’una gran activitat comercial.

Valor publicitari

Els festivals i les exposicions especials són notícia i atreuen l’atenció de

la televisió, de la ràdio i dels diaris, una atenció que normalment seria impossi-

ble d’aconseguir en aquesta mesura, sobretot de manera gratuïta. És fàcil acon-

seguir que els mitjans de comunicació recullin una exposició especial, mentre

que les col·leccions permanents amb prou feines són notícia.(25) Les grans expo-

sicions dedicades a artistes consagrats, com Rembrandt, van Gogh o Picasso, o a

una cultura màgica i llunyana, mobilitzen la premsa i col·loquen els encarregats

dels museus en el primer pla de la publicitat.(26) La publicitat no solament atreu

grans masses de visitants, sinó que també millora la situació dels directius en la

consideració dels polítics i dels patrocinadors.

Les representacions musicals i d’òpera atreuen l’atenció dels mitjans de

comunicació el dia de la inauguració, però normalment, si no és que hi ha un

veritable escàndol, per exemple, les notícies interessen a un petit grup, mentre

que la resta de la població ni tan sols hi fa atenció. Els festivals atreuen més

fàcilment l’atenció dels mitjans de comunicació, ja que es presenten cada any

(24) Börsch-Supan (1993), pàg. 73.
(25) Vegeu Bayart i Benghozzi (1993), pàg. 200.
(26) Vegeu també Elsen (1986), pàg. 29.



com un esdeveniment nou (fins i tot si, a la pràctica, alguns repeteixen el pro-

grama, com és el cas d’«Aïda» a l’Arena de Verona).

Molt relacionada amb la novetat hi ha la duració limitada dels festivals i

de les exposicions especials. La limitació de temps comunica una sensació

d’urgència als possibles visitants, mentre que és fàcil retardar la visita a un tea-

tre d’òpera local, a una sala de concerts o a un museu, ja que amb aquest retard

sembla que no s’hi perd res.

Cost baix per als visitants

Els festivals i les exposicions especials estan molt relacionats amb el

turisme.(27) Als francesos els agrada anomenar-los «Estivals» per indicar que, en

general, tenen lloc durant la temporada de turisme estiuenca. S’ha calculat eco-

nomètricament que, a mesura que milloren els ingressos disponibles dels turis-

tes, aquests últims augmenten les despeses durant les vacances i, per tant, exi-

geixen més esdeveniments culturals durant la seva estada a l’estranger o fora de

la seva regió.(28)

Les exposicions especials també es recolzen en els turistes, però com

que la majoria d’elles estan organitzades per grans museus situats a les capitals,

als visitants els resulta més atractiu el període que no coincideix amb les vacan-

ces d’estiu. L’hivern és, doncs, un bon moment per organitzar aquestes exposi-

cions d’art especials.(29)

La combinació d’un esdeveniment cultural amb el viatge turístic dismi-

nueix el cost d’assistència a espectacles i exposicions pel que fa a diversos aspec-

tes. En el cas dels viatges en grup, els consumidors no han de prendre cap altra

decisió que la inicial, i de la resta, se n’ocupa la seva agència de viatges. Sovint és

difícil comprar entrades des de fora, per tant, és molt important la reducció de

l’àmbit de decisió i dels costos de transacció. El cost total dels béns consumits pels

turistes per gaudir d’un viatge el més agradable possible (per aconseguir la màxi-

ma utilitat amb els recursos de què disposen) està format pel cost dels diferents

elements que necessiten per «produir» vacances, entre els quals figuren les despe-

ses de viatge,que fa temps que van disminuint (especialment si es té en compte la
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(27) Vegeu Getz (1989), O’Hagan (1992), pàg. 65.
(28) Gabinsky (1988a).
(29) Per al cas de l’exposició de Holbein a Basilea, vegeu Schenker (1988).
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reducció en el temps del viatge), així com el cost d’organització de les seves

diversions artístiques (cost que també ha anat disminuint en els últims anys).(30)

Baix nivell de l’elasticitat preu de la demanda

La gran atracció per als turistes i per als visitants de fora de la ciutat, que

representen les exposicions especials i els festivals, neix, en part, del fet que

durant un viatge, l’elasticitat preu de la demanda de diversions artístiques dismi-

nueix; és a dir, que els visitants estan disposats a pagar més del que normalment

paguen. Els turistes no relacionen un augment en el preu de les entrades (dins

d’un límit) amb el que es paga a casa, sinó que més aviat el relacionen amb el con-

junt de les despeses del viatge.Un preu alt apareix com si fos més baix quan s’està

de viatge i influeix poc en la demanda.(31) Aquest efecte està corroborat per pro-

ves empíriques. Les xifres d’assistència al museu del Palau Ducal de Venècia s’han

mantingut constants a pesar que els preus d’entrada a les exposicions que allà es

presenten han augmentat, per terme mitjà, un 10% anual durant els últims anys.

De fet, el nombre de visitants del Palau Ducal sembla ser que és proporcional al

nombre de persones que visita el centre de Venècia i no inversament al preu.(32)

La baixa elasticitat preu de la demanda de festivals i d’exposicions espe-

cials, comparada amb la dels locals artístics permanents, dóna als directors una

possibilitat més gran d’augmentar els ingressos apujant el preu de les entrades.

Es pot observar que els preus d’entrada de les exposicions especials són,

sovint, molt superiors als de les col·leccions permanents (fins i tot quan tenen

lloc a la mateixa institució). El mateix passa amb els festivals, si els comparem

amb les representacions tradicionals.

Alta demanda de les empreses

Els festivals i les exposicions especials presenten, doncs, grans oportuni-

tats de guanyar diners.(33) Aquests beneficis no solament provenen de la indústria

del turisme, sinó també de l’interès que mostren les empreses que s’ocupen de

l’organització dels festivals i de les exposicions en què aquests esdeveniments

tenen lloc. També mostren interès i donen suport les empreses de gravació, en el

(30) Si, amb Becker (1976) veiem les famílies com a «fàbriques» que produeixen utilitat,en lloc de com a unitats passives
de consum, llavors la inclinació pels festivals i les exposicions especials és una mostra de com optimitzen aquestes
famílies els seus recursos, elegint activitats de menor cost per unitat de satisfacció.
(31) Per al conjunt de l’argument, vegeu Thaler (1980); per als preus d’entrada, vegeu Blattberg i Broderick (1991).
(32) ICARE (1994).
(33) Sobre les possibilitats crematístiques de les exposicions, vegeu Börsch-Supan (1993), Feldstein (1991), Fronville
(1985), DiMaggio (1985); per al cas dels festivals, vegeu Frey (1986) i O’Hagan (1992).



cas dels festivals, i els editors de llibres, en el cas de les exposicions especials, ja

que es beneficien de l’interès que aquests esdeveniments susciten entre el públic.

6.2.2. L’oferta

Hi ha cinc determinants de l’oferta que són semblants, si no idèntics, en

el cas dels festivals musicals i en el de les exposicions especials. Contrasten

amb les condicions amb les quals s’enfronten els locals permanents i han con-

tribuït a l’explosió d’aquest tipus d’esdeveniments.

Costos de producció baixos

Els costos absoluts de molts festivals i exposicions especials són certa-

ment molt elevats, però són baixos comparats amb el que sumarien si hagues-

sin de carregar amb tot el cost dels factors o ingressos que utilitzen. Totes dues

activitats aprofiten recursos de les organitzacions permanents, amb la qual cosa

només han de cobrir el cost marginal o addicional amb els recursos que gene-

ren. Els encarregats dels museus s’ocupen d’organitzar i de gestionar les expo-

sicions especials, però el cost fix corresponent no s’atribueix a aquests esdeve-

niments.(34) Els costos veritables són elevats, però s’emmascaren i només

apareixen a llarg termini. Un d’aquests costos és l’abandonament de les activi-

tats de catalogació i de manteniment de l’obra exposada permanentment.(35)

Tampoc no es té en compte l’ús de les sales del museu en les quals tenen lloc

aquestes exposicions especials, ja que les oportunitats alternatives no formen

part de la comptabilitat. El cost de muntar una exposició especial també es

redueix de forma significativa, perquè les obres exhibides no s’han de llogar a

preu de mercat. Després d’una investigació en profunditat entre administradors

de museus, col·leccionistes privats i una àmplia gamma d’experts en art, s’ha

vist que el mercat de lloguer d’objectes d’art no existeix més que en unes con-

dicions molts especials i té poca transcendència.(36) És més freqüent que els

objectes exposats es prestin sense cap càrrec, amb la qual cosa el museu orga-

nitzador, en el pitjor dels casos, ha de pagar l’assegurança i el transport, cosa

que de vegades pot arribar a unes quantitats elevades. El cost d’aquests prés-

tecs «gratuïts» aflora d’una manera no monetària. Tot el sistema de les exposi-
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(34) Montebello (1981).
(35) Vegeu Börsch-Supan (1993) per a alguns exemples pertinents.
(36) Vegeu també Frey i Eichenberger (1995).



cions especials està muntat sobre l’intercanvi o sobre el principi de reciproci-

tat. Només els directors de museus que estan disposats a prestar objectes de les

seves exposicions permanents, poden entrar a formar part d’aquesta roda de

préstecs. El cost (indirecte) de poder mostrar els tresors d’altres museus en les

pròpies exposicions consisteix en la cessió temporal dels tresors que confor-

men la pròpia col·lecció. Però altra vegada veiem que aquest cost d’oportunitat

no apareix en la comptabilitat i molt menys com a cost monetari. Es poden

reduir una mica més els costos monetaris tot organitzant exposicions itine-

rants, en les quals aquests costos es reparteixin entre els museus que mostren

aquests tresors.(37)

Els festivals que s’organitzen fora d’una institució permanent han de

carregar amb una proporció més gran del cost total que les exposicions espe-

cials en museus. No obstant això, com que els festivals s’organitzen preferent-

ment durant les vacances d’estiu, poden llogar els serveis de la major part del

personal artístic i tècnic a costos marginals ja que, altrament, aquestes persones

estarien aturades.(38) També atreuen voluntaris. Al Regne Unit, per exemple, gai-

rebé el 40% dels 500 o més festivals artístics, els du a terme un personal que

treballa gratuïtament,(39) però aquesta font de mà d’obra també és molt impor-

tant en tots els altres festivals.(40) Els edificis en els quals es desenvolupen

aquests festivals sovint són «públics», pertanyen a l’Estat o a l’Església; es poden

llogar per un preu simbòlic i molt sovint el lloguer és gratuït.(41)

Un camp més ampli per a la creació artística

Els teatres d’òpera i les orquestres permanents estan molt lligats pel

tipus de clientela a la qual han de servir. De vegades és impossible presentar

obres clàssiques amb una posada en escena poc convencional, o fins i tot repre-

sentar obres modernes o desconegudes, perquè s’arrisquen a perdre els seus

clients habituals.(42) Els abonats mostren en general un gust més conservador i, a

més, es fixen molt en quines obres es representaran. Componen un grup de

pressió molt important que pot exercir la seva influència sobre els directors i
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(37) Vegeu, per a més detalls, Belcher (1991), pàgs. 51-55.
(38) Al festival de La Roque-d’Anthéron (França), els artistes accepten actuar algunes vegades per la meitat dels seus
emoluments normals. L’Expansion (1994), pàg. 35.
(39) Rolfe (1992), pàg. 1.
(40) Curtis (1990), pàg. 4 i O’Hagan (1993), pàg. 101.
(41) Rolfe (1992), pàg. 62 i Galeotti (1992), pàg. 133.
(42) Segons assenyalen Baumol i Bowen (1992), no és això el que passa sempre. En temps de Mozart «el públic general
estava disposat a escoltar solament música nova, en general obres amb menys de deu anys».



els polítics encarregats de les subvencions, si no estan satisfets amb els «seus»

teatres d’òpera o orquestres. Per tant, els directors tenen poc marge per fer rea-

litat els seus conceptes artístics o els seus projectes originals. Els festivals orga-

nitzats de forma independent proporcionen una oportunitat per mostrar imagi-

nació artística. Sovint, els festivals s’adrecen a un públic inclinat a la hetero-

dòxia, que aprecia la qualitat i que té gustos especials.(43)

Els directors de museus es troben igualment lligats per convencions

artístiques. La mateixa disposició d’alguns quadres en alguns museus s’ha con-

vertit en una part de l’herència cultural, i és gairebé impensable una recol·loca-

ció innovadora de les col·leccions permanents. Les exposicions especials ens

proporcionen l’oportunitat de defugir aquestes restriccions històriques. Una de

les tasques i de les possibilitats més importants d’una exposició d’art és la de

col·locar junts diferents objectes artístics de manera que es creïn unes perspec-

tives i uns efectes nous. A més, reunir molts objectes d’art procedents de dife-

rents col·leccions permanents proporciona als directors de museus, conserva-

dors, dissenyadors gràfics d’exposicions, restauradors, editors i personal adjunt a

la direcció, la tan desitjada oportunitat de posar en pràctica la seva imaginació

artística i el seu sentit creador, i probablement, aixecar polèmica. Els experts

museístics valoren aquestes possibilitats per si mateixes, però també per l’efecte

que tenen sobre la seva carrera.

Com fugir de la reglamentació governamental i sindical

La llibertat d’acció de les institucions culturals es veu reduïda per dos

estaments fonamentals, l’Administració i els sindicats.(44)

A l’Europa continental, tant els centres de música seriosa com els

museus d’art formen part majoritàriament de l’Administració pública o, si més

no, s’han d’ajustar a les regles administratives del sector públic per la importàn-

cia que tenen les subvencions que reben. Especialment estan subjectes al prin-

cipi de «caixa única», que prescriu que totes les despeses estan cobertes pel

pressupost públic i, a canvi d’això, Hisenda recull tots els ingressos. Això equi-

val a dir que tots els ingressos aconseguits del pressupost de l’Estat o local per
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(43) Així triomfen festivals dedicats exclusivament a l’art contemporani, com els de Donaueschingen i Lokenhaus.
(44) Aquest raonament és aplicable sobretot a Europa. Als Estats Units on,en general,hi ha moltes menys reglamentacions
que afectin les institucions culturals (almenys comparades amb altres institucions), hi ha menys incentius per evadir
aquestes reglamentacions. En el cas dels festivals, la imatge empírica correspon a aquesta observació: als Estats Units hi
ha menys festivals que a Europa (vegeu Frey (1994b)).



a aquestes institucions estan carregats amb un «impost» del tipus del 100%. A

més, a mesura que les autoritats pressupostàries «descobreixin» les possibilitats

de la institució d’aconseguir ingressos addicionals, tendiran a anar reduint les

subvencions futures. En aquest cas, l’esforç realitzat per aconseguir ingressos

propis experimentaria, amb el temps, un gravamen de més del 100%. D’aquí es

dedueix que les institucions d’art (així com tots els altres departaments gover-

namentals) no tenen cap incentiu per aconseguir ingressos propis, per exem-

ple, mitjançant la venda d’entrades o la venda d’una part dels objectes emma-

gatzemats, o amb enregistraments de representacions musicals o operístiques.

Això permet entendre per què el director del Wienerburgtheater, que rep una

subvenció enorme, es nega categòricament a incloure anuncis comercials en

els programes de teatre, per raons «estètiques i artístiques», diu,(45) pràctica

rutinària en altres llocs. Una de les raons per la qual els museus no cobren pel

préstec de les seves obres d’art quan les envien a exposicions especials i prefe-

reixen els intercanvis, és que les activitats no monetàries queden fora del pres-

supost i poden escapar amb més facilitat de la intervenció del ministeri del

qual depèn el museu.

Les restriccions que imposen les autoritats van molt més enllà de

l’àmbit pressupostari i dificulten l’acció de les institucions d’innombrables

maneres. Generalment, la política de preus està molt controlada, així com els

dies i les hores de representació.(46) Tenint en compte la mà de ferro amb què

tradicionalment els governa l’Estat i l’antiguitat d’aquesta tradició, la millor

forma d’evitar aquesta reglamentació és muntant activitats extraordinàries.

Són empreses privades les que, en la majoria dels casos, organitzen els festi-

vals; els organismes públics són, com a molt, un dels participants. Per tant, els

directors de festivals musicals no s’han de doblegar als mandats de

l’Administració i, sobretot, no han de transferir els seus ingressos al Tresor

públic, sinó que els poden utilitzar de la manera que considerin més adequa-

da, especialment invertint en els aspectes innovadors del seu festival.(47) Els

directors s’arrisquen a perdre part de la seva llibertat així que accepten
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(45) Österreichischer Rechnungshof (1994), pàg. 28.
(46) Hi ha molts exemples a Börsch-Supan (1993), pàg. 11-15.
(47) Hi ha moltes proves que els festivals gaudeixen de més llibertat financera que els centres musicals fixos. Tenim un
bon exemple a l’Schleswig-Holstein Musikfestspiele en què el promotor, Justus Frantz, va gaudir d’una llibertat més gran
de la que mai hauria tingut cap institució fixa. Tot i que va rebre subvencions públiques, va conservar la independència
a través del suport financer de diferents patrocinadors.



diners públics i depenguin d’ells, cas en què les possibilitats del festival de

presentar estrenes originals es rebaixa al mateix nivell dels teatres d’òpera i

de les orquestres tradicionals.

Les exposicions especials proporcionen una bona oportunitat als direc-

tors de museus d’art de retenir almenys una part dels ingressos addicionals que

generin. Sent com són els esdeveniments extraordinaris, els directors de mu-

seus estan en situació de negociar amb les autoritats pressupostàries un marge

de llibertat en l’ús dels fons obtinguts i aconseguir que no se’ls «castigui» amb

la corresponent reducció del seu futur pressupost. Un exemple pertinent és

l’exposició «Retrospectiva de Cézanne», que va tenir lloc a Tübingen el 1993.

Com que la Kunsthalle, la institució organitzadora, forma part del sector públic,

les seves despeses i ingressos formen part del pressupost de la ciutat de Tübingen,

i els possibles beneficis reverteixen normalment en les arques municipals. No

obstant això, les coses van ser diferents en el cas de l’exposició «Cézanne», que

va generar inesperadament uns beneficis de 4,5 milions de marcs alemanys. El

director del museu va poder negociar amb les autoritats i va aconseguir que es

permetés que la Kunsthalle conservés més d’un milió dels beneficis amb la

intenció d’organitzar més exposicions especials.(48)

Hi ha unes quantes exposicions d’art que oficialment estan fora del sec-

tor públic, com per exemple, la «Documenta» a Kassel o la Biennal de Venècia,

però els organitzadors estan constantment exposats a veure’s sotmesos al con-

trol governatiu. Està clar que la independència financera enforteix la posició

dels organitzadors davant l’Estat.

Una de les reglamentacions públiques que més constrenyen les institu-

cions del sector artístic són les normes laborals del sector públic. La im-

possibilitat virtual d’acomiadar empleats ineficaços o decididament destructius,

de promocionar i incentivar els empleats segons el seu rendiment i d’ajustar

l’horari laboral a les necessitats de l’entitat, constitueixen uns dels factors més

importants de la reducció de la creativitat i de la transformació dels centres cul-

turals en meres burocràcies. Sovint, les autoritats han prestat el seu suport

incondicional als sindicats quan han volgut imposar restriccions addicionals.
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(48) Comunicació personal del director de la Kunsthalle de Tübingen, professor Götz Adriani, als autors, el 20 de juny
de 1994.



Els festivals i les exposicions especials fan possible eludir almenys unes quantes

d’aquestes restriccions laborals, sobretot perquè la major part dels treballadors

són contractats a mitja jornada i de forma temporal,(49) no estan sindicats i, per

tant, en determinats països no estan sotmesos legalment a les normes dels con-

venis col·lectius.

En matèria de limitacions, tant pressupostàries com laborals, els festivals

i les exposicions especials només alleugen la situació si no se succeeixen de

forma regular. Un museu que organitzi exposicions anuals amb un gran superà-

vit corre el perill de perdre la seva situació especial en relació amb els departa-

ments estatals. Per això, els directors de museu accentuen la naturalesa extraor-

dinària de cada exposició. Per això també organitzen exposicions deficitàries,

però que s’eleven a un nivell «acadèmic» superior i, per tant, atreuen l’atenció i

l’admiració del seu grup de referència, com pot ser el dels crítics d’art i el d’al-

tres directors de museu. El fet que els festivals no estiguin tan lligats amb insti-

tucions existents com les exposicions amb els museus pot ser degut al fet que,

com a esdeveniments anuals, correrien més perill de veure’s sotmesos a una

reglamentació externa si no fossin autònoms.

Més patrocini públic i privat

Els polítics i funcionaris públics mostren un marcat interès pels festivals

i les grans exposicions especials. No tan sols són sensibles a la demanda del

món de l’art i a l’interès dels empresaris locals per les oportunitats derivades

d’aquests esdeveniments, sinó que també els interessa l’oportunitat d’aparèixer

als mitjans de comunicació com a benefactors de les arts (amb els diners dels

contribuents). El fet que alguns festivals tinguin beneficis fins que els polítics

aprofiten l’oportunitat d’intervenir-hi, suggereix una causalitat inversa de la que

se sol suposar: les subvencions no es concedeixen perquè hi hagi un dèficit,

sinó que apareixen els dèficits perquè intervenen els polítics.(50)

Les empreses també estan més disposades a patrocinar els festivals i les

exposicions especials que no pas les activitats normals,(51) en què sovint les dis-
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(49) Molts museus contracten personal per a un període personal i una tasca fixos quan organitzen una exposició
(Bayart i Benghozi (1993), pàg. 199). Per a una anàlisi dels contractes de caràcter temporal en el món de l’art, vegeu
Menger (1991).
(50) DiMaggio (1985) confirma que als Estats Units és possible obtenir subvencions públiques per cobrir els costos de
muntar una exposició. Vegeu també Frey (1986) per la causalitat inversa dels dèficits, en el cas del festival de Salzburg.
(51) Les dades de l’Institut IFO Munic suggereixen que les empreses patrocinen més sovint esdeveniments artístics
especials que no les institucions d’art tradicionals, vegeu Hummel (1992), Tweedy (1991) i Perrot (1992), que donen
exemples de patrocini d’empreses.



posicions legals dificulten l’acció dels patrocinadors. La raó primordial és la

major atenció dels mitjans de comunicació sobre aquests esdeveniments i

sobre la participació dels patrocinadors. A més, d’aquesta manera una compa-

nyia privada té més control sobre la seva aportació de fons, que es malgastarien

molt més si els administradors fossin una burocràcia ineficaç, com acostuma a

ser el cas dels teatres d’òpera i dels museus d’art. Els patrocinadors «volen un

esdeveniment cultural ben definit, d’alta qualitat i adreçat a un públic molt defi-

nit» (The Economist, 5 d’agost de 1989).(52) Per les raons esmentades anterior-

ment, les companyies patrocinadores tenen la sensació que amb les seves apor-

tacions contribueixen a la vida cultural i no tan sols a reduir les subvencions i

el dèficit públic.

Millors perspectives professionals

Com a resultat de l’augment de la internacionalització que ha acom-

panyat la unificació europea, molts dels llocs dirigents en els teatres d’òpera,

en les orquestres i en els museus d’art, estan oberts a candidats estrangers.

Les pautes generals d’una carrera professional en el món de l’art han canviat i

un ja no es passa tota la vida en una mateixa entitat buscant un ascens a tra-

vés de la promoció interna. El canvi és especialment visible en el cas dels

museus d’art.(53)

Per poder competir amb èxit en aquest nou escenari, els aspirants a

conservadors i directors han de donar-se a conèixer internacionalment. Un

mitjà excel·lent és el de participar en festivals i, encara millor, muntar una expo-

sició especial(54) que, a més, brinda la possibilitat de publicar un catàleg d’un

valor científic normalment bastant limitat,(55) però que rep atenció externa. És

molt més probable que els diaris facin una crítica o que almenys mencionin de

forma destacada aquest tipus de catàleg, que no pas una documentació sobre

els tresors del museu, per la qual cosa la freqüència de les exposicions espe-

cials redueix la quantitat i la qualitat de la documentació habitual, i molts
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(52) El fabricant d’automòbils BMW és un bon exemple d’una empresa que patrocina esdeveniments especials. Aquesta
casa és el contribuent més important de la biennal de Munic (un festival internacional per a un teatre musical) i finança
els Premis del Teatre Musical de cada any.
(53) Vegeu Schouten (1989), pàg. 113.
(54) A través de les exposicions, els conservadors i organitzadors es poden donar a conèixer internacionalment dins de
la seva professió perquè l’esdeveniment els dóna l’oportunitat d’escriure sobre l’esdeveniment a revistes internacionals.
Vegeu Elsen (1986), pàg. 25.
(55) Vegeu Börsch-Supan (1993), pàgs. 56-60.



museus estan poc segurs de quins són els tresors amb què compten real-

ment.(56) Els directors de museus d’art s’elegeixen cada vegada amb més fre-

qüència entre els organitzadors d’exposicions o, si no, quan es veuen obligats a

transformar-s’hi («Ausstellungsmacher», «executor d’exposicions», és l’expressió

corrent a Alemanya), s’allunyen cada vegada més de la figura de l’expert res-

pectable. Aquest canvi en la carrera museística pot resultar, al capdavall, estèril.

Aquestes exposicions especials poden caure en rendiments decreixents, per-

què els temes més atractius ja han estat explotats.(57) A més, els objectes d’art es

deterioren amb els viatges, motiu pel qual cada vegada és més difícil reunir els

objectes necessaris per muntar una exposició atractiva.

6.3. Exposicions especials i festivals: diferències 

Les diferències entre els festivals i les exposicions especials se centren en

el lloc de la celebració, en la relació amb les activitats normals i en l’intercanvi.

6.3.1. Lloc de celebració

Els festivals s’acostumen a celebrar gairebé sempre en llocs fora dels

teatres d’òpera i sales de concert normals. Com que la major part d’ells tenen

lloc durant l’estiu, sovint se solen celebrar a l’aire lliure. Els festivals més famo-

sos i més antics han aconseguit els seus propis locals com, per exemple,

Bayreuth, Salzburg i Glyndebourne.

Al contrari, normalment les exposicions extraordinàries tenen lloc en els

mateixos museus que les organitzen. Les sales fora dels museus han de complir

amb determinades normes de seguretat i ambientació i són molt cares de llogar.

Les sales del museu s’utilitzen gratuïtament i una exposició en les mateixes sales

del museu té el doble avantatge de poder utilitzar el personal del museu, inclo-

sos els vigilants,perquè es considera una part de les activitats del museu.
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(56) Börsch-Supan (1993), pàgs. 54-55.
(57) Tenim un bon exemple en l’exposició sobre Cranach a Kromach el 1994 que, segons Neue Zürcher Zeitung (25-
26 de juny, 1994) és menys interessant i de menys nivell que la del mateix pintor a Basilea el 1974.



6.3.2. La relació amb les activitats habituals

Els festivals se solen celebrar lluny del centre d’activitat normal i fora

de temporada. És poc probable que els festivals restin públic a les representa-

cions normals d’òpera i d’orquestra. Si de cas, un festival elegant i ben anunciat

augmenta l’interès de la gent per la música seriosa i d’aquesta manera pot

induir el públic a anar habitualment a les sales de la seva ciutat de residèn-

cia.(58) No obstant això, és cert que hi pot haver un efecte de substitució secun-

dari, perquè els que han anat a un festival es tornen més exigents pel que fa a

la qualitat i al nivell professional dels artistes locals i, moltes vegades, s’adonen

que aquests últims estan lluny de ser de primera classe, cosa que redueix l’as-

sistència.(59)

Les exposicions especials, en canvi, tendeixen a reduir les visites a la

col·lecció del museu. La gent s’acumula per veure aquests esdeveniments extra-

ordinaris i sovint deixa de banda les obres d’art de la col·lecció permanent, pot-

ser perquè pensen que les poden visitar en qualsevol altre moment.(60) A la llar-

ga, però, les grans exposicions susciten interès per l’art.(61) També en aquest cas

la publicitat dels mitjans de comunicació té un paper important.(62) Un altre fac-

tor és que les persones poc familiaritzades amb la cultura perden la por als

museus i es redueixen les barreres socials gràcies a la naturalesa més acollidora

de les exposicions especials. Novament veiem que aquests esdeveniments

extraordinaris poden haver creat unes expectatives de tal magnitud en els visi-

tants que la qualitat de la col·lecció permanent en la seva localitat els desil·lu-

sioni. Això no és necessàriament negatiu per als organitzadors, perquè pot ser-

vir com a argument per aconseguir fons públics addicionals per a compres

noves.
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(58) Hi ha una relació complementària semblant en el cas dels esdeveniments esportius. El campionat mundial de futbol
desperta l’interès de la gent per a aquest esport, i hi ha proves que la transmissió d’aquests partits per televisió augmenta
i no redueix l’assistència a partits posteriors, o sigui que la complementarietat compensa amb escreix l’efecte de
substitució. Gärtner i Pommerehne (1978).
(59) L’exigència més gran es produeix també en el cas de les gravacions discogràfiques,de ràdio i de televisió i,per tant,
és difícil distingir de l’efecte del mateix festival. En qualsevol cas, l’augment de les expectatives crea un efecte
«superstar». Vegeu Rosen (1981), Horowitz (1983), Adler (1985).
(60) Montebello (1981) descriu aquest tipus d’antagonisme per la seva pròpia experiència.
(61) Vegeu Conforti (1986).
(62) L’informe de la National Audit Office de 1993 sobre museus i galeries d’art menciona les exposicions que
promouen l’interès sobre aquestes institucions.



6.3.3. Intercanvis

Els festivals de música poden aconseguir el seu personal tècnic i admi-

nistratiu, així com els artistes del mercat obert i, per tant, es poden organitzar

independentment de la seva base habitual. Els organitzadors d’exposicions es-

pecials, d’altra banda, han d’utilitzar el sistema de l’intercanvi. Aquesta és una

altra de les raons per les quals les exposicions especials han d’estar molt estre-

tament lligades als museus d’art, perquè la col·lecció d’aquests últims és neces-

sària per poder oferir obres d’art en intercanvi. Si una exposició especial s’or-

ganitzés independentment d’un museu d’art, no seria possible aconseguir

obres d’altres museus, ja que no cedeixen els seus tresors a un mercat de llo-

guer. L’única font de possibles obres hauria de ser la de les col·leccions priva-

des que, generalment, són contràries a aquesta «comercialització» o que dema-

narien uns preus elevadíssims pel lloguer de les seves col·leccions. Els col-

leccionistes privats, en canvi, estan disposats a prestar les seves obres a les ex-

posicions especials organitzades per museus coneguts, perquè els objectes

d’art prestats en aquestes condicions es contagien del prestigi d’un gran museu

i veuen reforçades les proves de la seva autenticitat.

6.4. Conclusions

Aquest capítol ha tingut com a finalitat explicar la gran explosió en el

nombre de festivals i d’exposicions especials per mitjà de l’anàlisi econòmica.

Pel costat de la demanda, els principals factors són: l’augment d’interès

pels esdeveniments culturals en general (una elasticitat ingrés de la demanda

apreciablement positiva); l’obertura d’aquests actes a grups de persones que

fins ara no s’havien interessat gens per l’art; respondre a grups culturals espe-

cials o minoritaris; el valor publicitari i la mateixa publicitat, que és paral·lel a la

creixent importància dels mitjans de comunicació, tant electrònics com impre-

sos; els decreixents costos del consum a causa d’una eficaç combinació de l’art

amb el turisme; la possibilitat de recaptar fons apujant els preus d’accés a causa

de la baixa elasticitat preu de la demanda turística; i el descobriment per part

de les companyies locals que els festivals i les exposicions especials poden ser

explotats comercialment.

103L’ECONOMIA DE L’ART ■



Pel costat de l’oferta, els principals factors en què es recolza la popu-

laritat dels festivals i les exposicions especials són: la possibilitat de posar en

escena aquests actes a un cost inferior que en els centres ben establerts (essen-

cialment, no s’ha de comptar amb unes despeses fixes); la possibilitat més gran

de crear novetats artístiques; la també major possibilitat de no haver de sotme-

tre’s als gustos convencionals i alliberar-se de les restriccions governamentals i

sindicals; el paper més important del patrocini privat; i el canvi dels esquemes

professionals de les institucions d’art gràcies a l’atenció i a la publicitat que

aquests actes reben del món exterior.

¿Pot ser que això signifiqui que els festivals i les exposicions especials

dominin els esdeveniments culturals del futur? Hi ha diverses raons per les

quals es pot pensar que no. Aquests actes culturals especials seran cada vegada

menys «especials». La diferència que ara hi ha entre els centres tradicionals i els

actes especials disminuirà en el futur. La proporció de la població sobre la qual

descansa la demanda de festivals i d’exposicions especials serà cada vegada

més gran, ja que ja no serà com en els temps en què hi anaven uns quants ele-

gits. El cost de l’assistència a aquests actes culturals especials continuarà re-

duint-se a causa d’una fusió cada vegada més eficaç entre el turisme i el con-

sum d’art. També es crearà algun espai per atendre gustos molt específics, però

cada vegada serà més difícil muntar exposicions d’art i festivals de música nous

i originals. No obstant això, es pot esperar que sorgeixin noves formes de pre-

sentació d’art fins ara desconegudes, i això és degut en part als canvis en la for-

ma de fer carrera dels productors d’art.

És molt possible que els obstacles més greus que s’oposen a un creixe-

ment ràpid dels festivals i de les exposicions especials procedeixin del costat

de l’oferta. S’ha perdut l’avantatge dels costos de producció relativament bai-

xos pel fet que ha augmentat el nombre d’aquests actes culturals especials. Ja

no es poden alimentar dels recursos dels centres tradicionals a costos baixos o

simbòlics, perquè una gran part dels intèrprets artístics són autònoms, com a

resultat de les grans oportunitats que ofereixen els festivals i els esdeveni-

ments especials. Encara més important és el fet que, si la regularitat d’aquests

actes especials augmenta, els supervisors dels teatres d’òpera, de les sales de

concert i dels museus d’art ben establerts reaccionaran, forçaran els organitza-

dors d’actes culturals especials a carregar amb una part dels costos fixos. Molts
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dels més coneguts i prestigiosos festivals estan ben arrelats: molt sovint tenen

edificis propis i un nombre cada vegada més gran de personal permanent. Ja

comencen a mostrar moltes de les característiques de les sales d’òpera i de

concert tradicionals: s’han d’enfrontar amb reglamentacions i interferències

d’autoritats i sindicats cada vegada més nombroses i, cada vegada més, comp-

ten amb un nombre fix de visitants amb unes expectatives formades per la tra-

dició de cada festival. Molts dels festivals «antics» s’han convertit en víctimes

del seu propi èxit i troben difícil, per no dir impossible, introduir nous modes

artístics. No és sorprenent que alguns dels festivals «antics», intentant evitar les

convencions i restriccions burocràtiques i obrir nous camins artístics hagin

originat nous festivals.(63)

Ens trobem amb una situació molt semblant en el terreny dels museus.

A mesura que les exposicions especials es converteixen en la regla més que en

l’excepció, se’ls exigeix que paguin els costos complets i que se sotmetin a les

mateixes reglamentacions administratives i sindicals que regeixen la resta de

les activitats del museu. Els ministeris supervisors han començat ja a intervenir

en l’intercanvi d’objectes d’art i han començat a reduir-lo. El patrocini privat,

que ha estat un dels suports més importants dels festivals i de les exposicions

especials, també perdrà importància a causa de la creixent intromissió del sec-

tor públic. Amb el gran augment del nombre d’actes culturals especials, és molt

possible que cada un d’ells rebi un finançament reduït. A més, a mesura que es

fan habituals, els actes esporàdics van rebent menys atenció per part de la

premsa i fan que els possibles patrocinadors pensin a buscar nous mètodes per

aconseguir publicitat. És possible que aquesta sigui una nova i encara descone-

guda manera de presentació artística, però també altres activitats, com la molt

recent de suport a reunions d’homosexuals o d’altres minories que sovint s’a-

nomenen «festivals».

Encara que no podem esperar que es mantingui el ràpid creixement

d’exposicions especials i de festivals, han tingut ja una influència forta i dura-

dora en el món de l’art. Pel costat de la demanda han obert la porta a un sector

de la població que cada vegada és més nombrós. Potser aquesta «popularització»
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(63) Bons exemples són els «Incontri musicali fuori programma» que existeixen desde 1978 dins del festival d’Spoleto
(Galeotti (1992),pàg.128),o els diversos «Fringes» del festival d’Edimburg. No obstant això sembla que fins i tot una part
del Fringe d’Edimburgo ha passat a formar part del conjunt principal.



no té cap interès per a alguns artistes i amants de l’art, però, des del punt de vis-

ta de respondre a les preferències individuals se l’ha de considerar un èxit. Pel

costat de l’oferta, l’augment de la competència entre els diferents proveïdors

d’art ha transformat les carreres dels professionals en els teatres d’òpera euro-

peus, les seves orquestres i els seus museus, i ha conduït cap a unes actituds no-

ves envers els possibles i actuals consumidors d’art. Com que els productors

d’art han estat sotmeses a les lleis del mercat, aquesta atenció a una clientela

més àmplia ha afavorit també unes formes d’organització i de producció en el

món de l’art més eficaces.

106 ■ EXPOSICIONS ESPECIALS I FESTIVALS: L’EXPLOSIÓ DE LA CULTURA



107L’ECONOMIA DE L’ART ■

VII. Promoció estatal de les arts: 
una anàlisi dels mitjans (*)

Gràcies a l’economia de l’art, l’economista pot investigar la qüestió que

inspira tanta curiositat i aixeca tanta polèmica, de quina seria la millor manera

amb què les autoritats públiques poguessin promoure l’art.

És cert que aquesta última qüestió no és necessàriament la més im-

portant per a l’economista. Com veurem a la primera secció d’aquest capítol, de

vegades ni tan sols es planteja, perquè en un determinat camp artístic el mercat

funciona amb plena eficàcia. La segona secció d’aquest capítol analitza parts de

l’art i de la cultura en què el mercat no funciona tan bé, encara que, de fet, no

sigui fàcil justificar la promoció estatal i el finançament públic sobre la base d’a-

quests defectes del mercat. Per això, a la secció tercera, presentem els enfoca-

ments i els instruments de què disposen les autoritats públiques per donar

suport a les arts –en el cas que l’art i la cultura hagin de rebre suport públic. A

la quarta secció traiem les conclusions a les quals hem arribat en relació amb el

foment públic de l’art i de la cultura.

7.1. El suport a les arts a través del mercat

En els debats sobre art i cultura se sol menysprear l’art que es crea per

al mercat, qualificant-lo de «comercial». Es diu que aquesta forma de producció

(*) Aquest capítol ha estat escrit en col·laboració amb Werner W. Pommerehne. Una primera versió fou publicada a
Journal of Cultural Economics, vol. 14 (desembre de 1990), pàgs. 73-95.
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artística no pot evitar el mal gust. La conclusió que es desprèn, doncs, és que el

govern ha d’intervenir per garantir la dignitat i la qualitat de l’art.

Però en moltes manifestacions de l’art, el mercat és molt capaç de pro-

duir un art que els experts consideren d’alta qualitat. Esmentem aquí l’art

industrial, com ara els productes de Citroën o de Ghia o l’helicòpter Bell-47 DL

de l’any 1945, que el MOMA, el famós museu novaiorquès d’art modern, exposa

al seu departament d’arquitectura i disseny. L’art industrial inclou la publicitat i

els cartells o «pòsters» artístics. L’art dels grans magatzems està més subjecte al

gust popular, així com a les representacions de teatre popular, el cinema, el

cabaret i el circ. No és discutible que una gran quantitat d’aquests productes es

considerin d’alta qualitat: el jazz o les pel·lícules de Fellini o de Bergman, en

són uns bons exemples.

Les galeries privades constitueixen un mercat de les arts visuals que, en

la majoria dels casos, es caracteritzen per la seva alta qualitat i per servir d’apa-

rador a artistes de l’avant garde. El nou art poc convencional s’obre camí molt

sovint a través d’aquest mercat amb l’ajuda d’«empresaris culturals» en el sentit

en què Joseph Schumpeter utilitza el terme «empresari», aquell que dóna

suport a les novetats progressistes amb l’esperança que augmenti la seva de-

manda en el futur. Un conegut exemple és el del marxant Kahnweiler, el qual

entre altres artistes, va aconseguir contractar Picasso, que aviat va començar a

tenir un enorme èxit.(1) La participació pecuniària en els beneficis dels artistes

que tenen èxit permet que aquesta política de risc s’estengui, i en conjunt, por-

ta nous impulsos creadors al món de l’art. L’esperança que un artista fins ara

desconegut salti a la fama i que augmenti el preu de la seva obra, explica l’e-

xistència d’aquesta demanda especulativa en el terreny de la cultura. Concreta-

ment produeix un incentiu econòmic per al descobriment i la promoció de

pintors i d’escultors desconeguts.

Tampoc no s’ha d’excloure a priori en altres àrees de l’art i la cultura la

«producció i el finançament a través del mercat». En el cas dels teatres o dels

museus d’art en el «lliure mercat», els costos es cobreixen tan sols amb els in-

gressos de taquilla. La valoració de la representació correspon únicament al

(1) Cf. Moulin (1967), pàg. 109 i seg. Tenim un exemple més recent de León Castelli, propietari d’una galeria a Nova
York, que ha promogut el treball de Robert Rauschenberg, l’últim crit en artistes prepop, molt en contra dels gustos de
l’època i amb una oposició massiva per part de la professió artística: vegeu Pommerehne i Schneider (1983).
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públic assistent, com mana una de les premisses fonamentals de l’economia de

mercat. Si un establiment no aconsegueix atreure clients ja es pot preparar per

tancar portes. En el lliure mercat es compleix almenys una de les premisses

d’una adequada resposta de les empreses a la valoració dels consumidors: en

aquest sistema, l’empresa és flexible ja que no està sotmesa a limitacions admi-

nistratives i no intervenen experts governamentals ni organismes burocràtics

en la valoració del contingut de l’oferta artística.

Està clar que el mercat també redueix considerablement la capacitat de

maniobra dels proveïdors d’art i es pot convertir, encara que no necessària-

ment, en un obstacle per a la innovació. Això sembla que és el que passa en el

cas, per exemple, dels grans teatres d’òpera americans, administrats privada-

ment. Només sobreviuen si les representacions estan gairebé del tot venudes

(el Metropolitan per exemple, fa els pressupostos comptant amb una assistèn-

cia del 96%). Per tant, les composicions modernes comporten un risc que les

exclou d’un repertori centrat en les obres de Verdi, Puccini, Rossini i Wagner.(2)

No obstant això, és interessant observar que passa el mateix als teatres

d’òpera molt subvencionats pel govern de la República Federal Alemanya. És

cert que, de les gairebé tres-centes obres diferents que s’han representat als

escenaris alemanys en el període de la postguerra, dues-centes havien estat

escrites en aquest segle, però si es té en compte el nombre de representacions,

veiem que aquestes obres actuals van aconseguir la simple xifra de 18.000 vet-

llades sobre un total de 200.000, cosa que representa menys d’un 10% de totes

les representacions (quadre 1).

Les òperes dels «Sis grans», els compositors que apareixen al quadre 1,

juntament amb altres obres «clàssiques» individuals, com Carmen, El Barber de

Sevilla, Die Freischutz, Fidelio i La nòvia venuda, han dominat durant les últi-

mes dècades els programes dels teatres d’òpera subvencionats pel govern, com

ja passava abans de finals de l’imperi alemany. La modernitat, fins i tot la mode-

rada, no s’ha pogut obrir camí.(3) No es dóna oportunitat a les òperes modernes

pel que fa al nombre de representacions o d’assistents, motiu pel qual en molts

(2) Durant la temporada de 1971-1972, un 53% aproximadament de les obres representades al Metropolitan
corresponien a aquests quatre compositors. En la de 1974-1975 es va arribar a la xifra del 62%. En diverses de les
temporades no es va representar al Metropolitan cap obra de compositors contemporanis. Vegeu Martorella (1977).
(3) Al contrari, la preponderància de les obres conegudes ha augmentat, ja que si el 1907 l’«edat» mitjana de les òperes
representades era de 42 anys, avui dia és superior als cent.
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llocs, entre d’altres, a la nostra Zuric, es releguen a teatres d’art i assaig. Alesho-

res un es pregunta si les representacions del repertori normal haurien d’estar

subvencionades per l’Estat o si, com passa als Estats Units, s’han de finançar a

través del mercat. Com han mostrat diversos estudis,(4) la demanda sembla ser

bastant inelàstica en relació amb el preu per a aquest tipus de representacions

d’òpera. ¿No seria suficient donar suport amb fons públics a les sales d’art i

assaig i, d’aquesta manera fomentar la posada en escena d’obres d’avantguarda

que es poguessin escenificar als escenaris clàssics quan les accepti un gran

nombre d’espectadors, com ha passat amb les d’Alan Berg?

Quadre 1

PRINCIPALS COMPOSITORS DE LES ÒPERES POSADES EN ESCENA
A ALEMANYA, ORDENATS PER NOMBRE DE REPRESENTACIONS

1947-1975 1947-1975 1901-1910
Compositor Nombre de Nombre Nombre de

representacions d’òperes representacions

Verdi  30.059 21 6.798

Mozart  24.490 18 5.129

Puccini  17.997 9 2.981

Wagner  12.997 13 17.365

Lortzing  12.317 6 6.714

Strauss  6.036 15 n.d.

Nota: n.d. = no disponible.
Font: Honolka (1986).

7.2. ¿Per què hi ha d’haver suport públic a les arts?

La solució de mercat té, certament, alguns inconvenients greus que

podrien servir de suport a la intervenció pública en el terreny de l’art i de la

cultura. La literatura econòmica ha tractat extensament les raons que poden

donar lloc a «errades del mercat» en l’àrea de les arts.(5) L’argument fonamental

(4) Per exemple Totchstone (1980) va calcular valors de –0.11 per a l’elasticitat preu de la demanda a llarg termini en
el cas de les representacions d’òpera als Estats Units. D’acord amb les seves simulacions, la suspensió de totes les
subvencions, privades i estatals, implicaria una immediata pujada de les entrades del 125% que, no obstant això, com-
portaria una disminució de l’assistència de només un 14%.
(5) Vegeu els tractaments ja «clàssics» de Baumol i Bowen (1966), capítol 16, i de Peacock (1969). Vegeu també Netzer
(1978) part 2a, Wahl-Zieger (1978), part 4a, Cwi (1979), Throsby i Withers (1979) capítol 10, Leroy (1980) capítol 4,
Austen-Smith (1980), Withers (1981), Horlacher (1984), part 1a, Sagot-Duvauroux (1985) i Grampp (1983, 1986-7).
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contra la solució de finançar l’art exclusivament a través del mercat és que, a

causa de la dimensió de «bé públic» del «producte» artístic, el preu de mercat no

compensa els proveïdors d’art privats per tota la utilitat o el benefici que cau-

sen a la societat (al marge). Per tant, l’incentiu que reben per aportar una quan-

titat «òptima» d’art a la societat és insuficient i això pot donar lloc al fet que es

«produeixi» menys art que l’òptim (que si el mercat funcionés bé). Aquesta

dimensió de bé públic de la creació artística, o la suposada existència d’efectes

externs positius o beneficiosos es pot subdividir en els elements següents:(6)

• Els individus es poden beneficiar molt de l’existència d’aquesta oferta

cultural encara que de moment no en facin ús. Tenint en compte que aquest

valor optatiu no pren la forma de demanda efectiva no es pot expressar en el

mercat.(7)

• El mateix passa amb el valor existencial positiu dels béns artístics.

Això és especialment aplicable als edificis històrics que, un cop destruïts, no es

poden edificar a la manera original tenint en compte únicament consideracions

de mercat.

• Igualment es pot assignar un valor de llegat positiu a la conservació de

l’art per a la posteritat. Les generacions futures no estan en situació d’expressar

les seves preferències a través del mercat d’avui dia. Les valuoses tradicions de

creació artística poden arribar a perdre’s sense remei si no es practica un deter-

minat tipus d’art i no es transmet a les generacions següents.

• Igualment, les institucions artístiques i culturals poden tenir un valor

de prestigi positiu que els han atribuït els no usuaris i, en casos individuals com

l’Òpera de París i el Teatre alla Scala de Milà, fins i tot per gent sense cap mena

(6) Altres arguments molt utilitzats resulten difícils de reconciliar amb el raonament econòmic, per exemple: (i) l’art té
un efecte estimulant sobre l’economia, (ii) estimula el turisme i, per tant, té efectes molt desitjables en les economies
regionals (l’anomenat efecte de difusió) o, fins i tot, (iii) que solament amb l’ajuda del govern a les arts, els artistes poden
continuar amb les seves activitats. En primer lloc, aquests i altres arguments semblants com el de Myerscough (1988) o
el de Hummel i Berger (1988), podrien adduir-se a favor de moltes altres activitats. En segon lloc, no s’ha demostrat que
les intervencions en favor de les arts siguin les més adequades per aconseguir els objectius desitjats (per exemple,
estimular l’economia,promoure l’economia regional,garantir l’ocupació) que altres intervencions. De fet, l’anàlisi crítica
d’aquest tipus d’arguments s’hauria de fer també per a altres tipus d’intervenció pública, com les subvencions a
l’agricultura i a la construcció naval.
(7) No obstant això, s’expressa mitjançant les donacions privades i de la participació en institucions culturals privades.
Alhora sorgeix el problema dels «polissons» que no revelen la seva demanda d’art, perquè esperen que les subvencioni
l’Estat,els donants o els socis de museus. Per tant,en el millor dels casos, se les pot interpretar com el límit inferior d’una
avaluació positiva. El valor optatiu fins i tot pot arribar a ser negatiu, per exemple, quan la intervenció s’interposa en el
camí d’una alternativa molt valuosa en la mateixa esfera d’acció (per exemple, fer que un actor treballi al teatre en lloc
de fer-ho al cinema).
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d’interès per les arts. La raó està en què aquestes institucions conserven i pro-

mouen el sentiment d’identitat regional o nacional.

• En el mateix sentit hi ha les consideracions que la pràctica de les arts

comporta una aportació essencial al desenvolupament del pensament creador

en una societat, a la millora de la capacitat de la valoració crítica i a la creació

d’unes normes estètiques que, en última instància, afecten positivament a gaire-

bé tots els individus. És cert que aquests avantatges difusos només en part

poden ser «internalitzats» a través del mercat.(8)

Aquests arguments per explicar les errades del mercat, que sembla que

hagin estat acceptats per la major part dels economistes pel que fa a l’art i a la

cultura, a primera vista semblen purament «qualitatius», per la qual cosa si s’ex-

pressen així, aporten poca informació sobre l’amplitud i la naturalesa d’una

intervenció que es proposa que dugui a terme l’Estat o altres autoritats.

Molt menys pes té una raó que sovint s’addueix per justificar la inter-

venció estatal: els mèrits intrínsecs de l’art i de la cultura. L’apel·lació als «mè-

rits intrínsecs» equival a dir, als ulls de qui ha de prendre la decisió, en aquest

cas l’autoritat, que un bé o un servei s’hauria d’utilitzar més sovint del que els

consumidors espontàniament volen i decideixen. Des del punt de vista econò-

mic, aquest concepte no és convincent per dues raons: 1) És difícil justificar

per què en un món en què es dóna per fet la sobirania del consumidor, es pot

concebre l’existència de béns sobre la utilitat dels quals decideix un altre que

no és el consumidor..(9) 2) L’art i la cultura valdrien, per definició, tant com la

quantitat de diners que els polítics estiguessin disposats a invertir en la seva

ajuda, cosa que no té gaire utilitat per guiar-nos a la pràctica.

Caldria demostrar «quantitativament» que es produeixen efectes

externs o socials positius que els agents del mercat no «interioritzen», és a dir,

que no tenen en compte en les seves decisions efectes externs beneficiosos

d’una magnitud suficient perquè valgui la pena muntar una intervenció pública

en favor de les arts, tot i els costos de qualsevol intervenció estatal.

(8) En menor mesura això també és cert en el cas dels efectes externs de la producció, per exemple, quan els mitjans
de comunicació reben considerables beneficis de les arts sense que es contribueixi a la formació dels artistes a través
del mercat.
(9) Vegeu Grampp (1983) per a una discussió crítica d’aquesta idea.
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L’evidència empírica disponible fins avui que els consumidors aprecien

l’existència d’«efectes externs positius» de les arts i de la cultura de magnitud

suficient, encara és fragmentària. És cert que els sondejos d’opinió indiquen

que la majoria dels entrevistats es pronuncien en favor de l’assistència pública

a les arts i a la cultura.(10) Però és difícil considerar aquests sondejos com una

prova que la tesi de l’errada del mercat és certa, ja que és molt possible que

una gran part dels entrevistats, que en qualsevol cas són proveïdors d’art, i dels

seus demandants, demanin més ajudes estatals a l’art i a la cultura per raons «es-

tratègiques», és a dir interessades, i no perquè aquests possibles efectes externs

positius o beneficiosos existeixin realment.(11)

Actualment hi ha alguns estudis incipients que pretenen assenyalar i

quantificar alguns dels efectes externs positius esmentats anteriorment. Així

tenim que Bohm ha desenvolupat un mètode especial de preguntar als indivi-

dus sense donar-los claus significatives per respondre de manera estratègica.

Throsby i Whithers van aplicar aquest procediment a una mostra representati-

va de contribuents australians i van descobrir que el 70% dels enquestats esta-

ven a favor d’una despesa pública més gran en art i cultura, i que el 80% d’ells

preferia una reducció en d’altres despeses governamentals més que un aug-

ment dels impostos.(12) Morrison i West van dur a terme un estudi encara més

precís al Canadà.(13) Van preguntar a un grup de persones que es confessaven

no aficionades a esdeveniments artístics i culturals però que, a pesar de tot, es

pronunciaven en favor del finançament públic a les arts amb fons procedents

d’impostos, sobre el tipus d’avantatges que rebrien a canvi dels seus pagaments

en impostos. Les principals respostes van ser: un sentiment d’orgull nacional,

un possible ús en el futur i en el benestar de les generacions futures. Els resul-

tats suggerien, en conjunt, que la magnitud de suport oficial que es donava a les

arts en aquell moment s’havia de mantenir.(14)

(10) Com ja s’ha vist, per exemple, a la República Federal Alemanya en diversos sondejos representatius sobre teatre en
la dècada dels seixanta i dels setanta (cf. entre d’altres, Marplan 1968, Biermann i Krenkler 1974).
(11) Aquest argument rep el suport de la valoració de 250 estudis americans sobre assistència durant el període de 1960-
1967 de DiMaggio, Useem i Brown (1978). Aquells que exigeixen que se’ls proveeixi d’arts escèniques i visuals
constitueixen una part molt petita de la població amb elements extraordinaris com, entre altres coses, ingressos per
sobre de la mitjana i educació del mateix nivell. També són aquells que defensen especialment les subvencions a les arts.
Altres estudis representatius duts a terme als Estats Units (ACEA, 1981), Hendon, Costa i Rosenburg (1989) arriben a la
mateixa conclusió a la qual també arriben els estudis molt representatius a Austràlia (Trhosby i Withers, 1979,pàg.116).
(12) Bohm (1979, 1984). Throsby i Withers (1983,1986).
(13) Morrison i West (1986).
(14) Dit d’una altra manera,els efectes externs marginals positius sembla que equivalguin als costos marginals (en forma
de càrrega impositiva), mentre que les unitats de benefici intramarginals clarament superen els costos marginals.
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Una altra manera de mesurar aquesta dimensió de bé públic (el valor

d’existència, de prestigi, d’opció, d’educació i de llegat) de l’oferta cultural

consisteix a fixar-se en el comportament real dels individus, en lloc de fer-ho

en el comportament merament declarat per a una situació hipotètica. Per tant,

Clark i Kahn van aplicar el mètode anomenat «salari hedònic»(15) per derivar la

demanda de beneficis «públics» i «privats» a la vista de la reacció dels enques-

tats davant de la millora d’un cert nombre d’ofertes culturals (museus, ballets,

òperes, teatres, orquestres simfòniques) en les àrees urbanes dels Estats Units

a canvi d’una reducció del seu salari. Els càlculs empírics de la disposició a

pagar per aquesta oferta cultural en forma d’un salari monetari inferior, coete-

ris paribus, sembla indicar que els individus aprecien beneficis (marginals)

significatius per a una ciutat representativa dels EUA, que van des de gairebé 1

milió de dòlars per un teatre nou, fins a més de 31 milions de dòlars en el cas

d’una nova orquestra simfònica.

Finalment, l’anàlisi econòmica d’un referèndum, en el cantó suís de la

ciutat de Basilea, sobre la compra de dos quadres de Picasso amb fons

públics(16) va mostrar que l’acceptació, per un 54% dels vots a favor, resulta difí-

cil d’explicar des del punt de vista estadístic si únicament representen els

motius estretament definits de l’interès personal. En canvi, va ser necessari con-

siderar aspectes com els de valor de llegat i el de valor de prestigi regional per

arribar a una explicació satisfactòria.

7.3. Com poden les autoritats donar suport 
a les arts

Si el públic, inclosa la majoria d’aquells que no són veritables consumidors

d’art, experimenta, en una mesura apreciable, els efectes externs positius o benefi-

ciosos no recollits pel preu de mercat, això es pot veure com un requisit necessari

per justificar les mesures de suport i la intervenció de l’Estat o de les autoritats.

(15) Es vol dir, partir del supòsit que el salari total (en unitats hedòniques o de satisfacció) està compost pel salari
monetari més altres ingressos no crematístics obtinguts de béns socials. S’indueix el valor atribuït pels consumidors als
béns culturals de la reducció del seu salari monetari que estarien disposats a acceptar a canvi d’un augment de béns
públics. Vegeu Clark i Kahn (1988).
(16) Frey i Pommerehne (1989b), capítol 10.
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Però ¿quin és el camí més eficaç per donar suport a l’art i a la cultura tenint en

compte els nombrosos enfocaments i les diferents mesures, d’una banda, i la

imprecisió del concepte de «producció artística» de l’altra? Potser el més impor-

tant és aclarir la qüestió de si segueix valent la pena aplicar la mesura de suport

«més eficaç»,definim-la com vulguem,quan es tenen en compte els efectes contra-

produents del joc d’interessos de la institució o dels individus que proporcionen o

reben aquest suport. En última instància, anàlogament a les errades del mercat,

també hi ha «les errades de la política».

7.3.1. Possibles mètodes de suport del govern a l’art i a la cultura

Els diferents enfocaments i tipus de mesura requereixen diferent quan-

titat de recursos financers per part de l’autoritat i també diferents nivells d’exa-

men i d’avaluació del «producte artístic».

No es necessiten recursos financers, o en tot cas els mínims, amb el ti-

pus de mesures que s’anomenen «facilitadores del mercat», que gaudeixen de

l’avantatge que no requereixen la intervenció d’organismes públics per jutjar la

qualitat d’un «producte» artístic. La seva finalitat és millorar la creació i les con-

dicions de venda dels artistes i facilitar l’accés a l’art dels consumidors. Entre

aquestes condicions hi ha els drets d’autor, que cal especificar i protegir evitant

«rendes» massa prolongades. El mateix passa amb els drets de publicació, que

han d’estar protegits contra la pirateria, però als quals no s’ha de donar protec-

ció permanent.(17) Generalment el govern pot proporcionar assistència institu-

cional per a la creació i formalització de drets de propietat que fan possible la

«internacionalització» dels efectes externs. Les institucions educatives, com el

teatre, la televisió, la ràdio o, fins i tot, les empreses de discos que es llancen a

experimentar i presentar noves idees, han de poder obtenir «royalties» de qui

disposa de les externalitats beneficioses de la seva producció, quan calgui, sota

l’amenaça d’exclusió.

Moltes reglamentacions imposades per les autoritats públiques a les

institucions artístiques i culturals s’haurien de revisar sota el prisma de foment

(17) Ve al cas la demanda de l’empresa alemanya de publicacions musicals de C.F. Peters contra la companyia nord-
americana de Belwin Mills per haver publicat 137 títols tots ells còpies d’originals de Peters, sense haver participat en els
cosiderables costos de producció de les partitures originals fetes en planxes de coure fa 50 anys. Segons Peters, només
un mètode de patents i de llicències els permetria córrer el risc de publicar obres musicals de compositors actuals.
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de les arts, sobretot les que recauen sobre les institucions culturals privades i

els artistes: per exemple, les hores d’obertura dels museus, la disposició poc

afortunada dels objectes, inclosa una total falta de consideració de comoditat

de l’usuari. Les autoritats podrien recomanar una política de preus més flexi-

ble en el cas del teatre, dels concerts i del ballet, on s’hauria d’establir dife-

rents preus per a les nits d’estrena i les que no ho són, per als dies entre set-

mana i els caps de setmana, la temporada alta i la temporada baixa, i diferents

gèneres artístics i diferents estrelles en la representació. A Europa, aquesta

política de flexibilitat podria comportar uns ingressos superiors que, en tot

cas, no haurien de dur a la corresponent reducció del pressupost de les insti-

tucions culturals.

Les subvencions públiques als museus se solen justificar amb l’argu-

ment dels efectes externs positius sobre l’educació i la formació dels joves i

dels ciutadans en general, procedent de la contemplació dels seus tresors.(18) No

obstant això, Banfield es pregunta si no seria preferible difondre còpies ben

fetes amb propòsits purament informatius i no originals que s’han de presentar,

conservar i vigilar amb una cura exquisida.(19) ¿Se’n ressentiria el sentit de pres-

tigi nacional si s’utilitzessin còpies? 

Les moltes obres exposades en museus procedents de donacions o prés-

tecs a llarg termini de donants privats, comporten restriccions, especialment si

el donant ha estipulat unes condicions especials o si la donació s’ha de mante-

nir i mostrar unida amb altres peces del museu, cosa que lliga les mans dels ges-

tors de museu. Però, fins i tot en el cas que no hi hagi aquestes restriccions i

que les donacions es col·loquin als soterranis i no a les sales d’exposició, s’incor-

re en unes despeses considerables d’emmagatzematge i de conservació.(20) Com

hem vist, cal posar en qüestió la prohibició als museus de propietat estatal de

vendre obres d’art.(21) Tot això ens recorda que aquestes reglamentacions i limi-

tacions creen uns costos d’oportunitat que, encara que no són directament visi-

(18) Cf. Smolensky (1986) per a una anàlisi detallada de les raons que justifiquen les subvencions governamentals als
museus.
(19) Banfield (1984). És interessant notar que algunes ciutats americanes han rebutjat fons públics per a compres
argumentant que només els coneixedors necessiten veure l’original. Els diners del contribuent s’utilitzarien
indegudament només per a aquells pocs que gaudeixen d’alts nivells de plaer estètic amb la contemplació de l’original.
Cf. Smolensky (1986).
(20) Les obres emmagatzemades als museus americans representen un 50% de les obres exposades. Aquesta proporció
és encara més gran a Europa; cf. Frey i Pommerehne.
(21) Vegeu el capítol III, més amunt, i Montias (1973).
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bles, tenen una importància econòmica considerable. Aquests costos es podrien

reduir i utilitzar la contrapartida per finançar una disposició dels objectes i unes

presentacions i activitats pensades per als visitants.

Hi ha molts altres mitjans amb els quals el govern pot contribuir al

benestar de les arts. Les desgravacions d’impostos als individus privats i a les

empreses que facin donacions a institucions sense ànim de lucre,(22) pel fet de

comportar una descentralització de les decisions de despesa pública, multipli-

quen les possibilitats que s’ofereixen als artistes i a d’altres proveïdors d’art i

de cultura. El valor d’aquesta ajuda pública indirecta és difícil de mesurar, però

en el cas dels Estats Units permet una deducció de fins al 50% dels ingressos

bruts d’un individu i de fins al 10% de la renda imposable de les empreses.(23)

És cert que aquest tipus de suport a través d’impostos «no recollits»,

també anomenats «despeses fiscals», desincentiva una política de gestió eco-

nòmica de la institució beneficiada, ja que es podria perdre la qualificació de

centre sense ànim de lucre i, per tant, la situació impositiva privilegiada. Això

no significa que el «possible» superàvit desaparegui amb un simple augment

dels costos, perquè el beneficiari ha de mostrar als possibles donants que la do-

nació s’utilitzarà de forma eficaç: per exemple, que es representaran obres de

teatre de primera classe amb actors coneguts o amb estrelles de l’òpera, o que

es faran compres extraordinàries als museus o que s’organitzaran exposicions

excepcionals. Encara que les donacions poden dur a condicions restrictives de

la capacitat de decisió dels directors de la institució cultural, sembla que als Es-

tats Units la competència existent entre els diferents i nombrosos donants

fomenta les donacions lliures. En qualsevol cas, sembla convenient afavorir les

donacions en diners i, en el cas d’aportacions en espècie, excloure les que por-

tin condicions dels donants o  limitar la seva duració.(24)

En principi encara és més important examinar els efectes detallats de

possibles mesures de suport quan passem a l’ajuda financera directa de l’Estat i

d’altres administracions públiques. Les subvencions poden adoptar diverses for-

mes i tenir diferents efectes sobre l’extensió i la qualitat dels resultats, sobre el

(22) Als Estats Units, a més de les esglésies i les obres de caritat es compten entre elles les institucions culturals.
(23) D’acord amb els càlculs de Feld, O’Hare i Schuster (1983), el 1973 aquestes aportacions gairebé «invisibles» van
representar més d’un terç de totes les despeses públiques en art i cultura.
(24) Feld, O’Hare i Schuster (1983).
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preu i altres polítiques d’ingressos, sobre l’organització interna i sobre la tècni-

ca de producció de la institució en joc.(25)

El fet de concedir una subvenció fixa per espectador o per visitant, al

marge del que se’ls cobri per l’entrada, o proporcional a l’ingrés total per venda

d’entrades, no es practica gairebé mai. És més freqüent el cas oposat d’un

impost de valor afegit sobre els bitllets d’entrada. No obstant això, els econo-

mistes són partidaris de les subvencions que tenen en compte el nombre de

visitants, per exemple, amb l’entrega d’un bo que permetés la compra d’una

entrada més barata.(26) L’objecte d’aquest sistema de subvenció és que l’usuari

exerceixi un cert control sobre el producte, ja que apareixerà una competència

entre proveïdors que conduirà a una orientació més vigorosa de l’oferta cultu-

ral i artística cap als desitjos dels consumidors i finançadors en lloc de cap al

que volen els treballadors del mitjà. A més, es redueix la burocràcia necessària

per repartir aquestes subvencions i desapareix el perill de favoritisme en el

repartiment. Baumol proposa que s’apliqui el sistema de bons als teatres

novaiorquesos de fora de Broadway:

«La conclusió principal que hem de treure de les proves dels projectes

de bons és que funcionen. Amb aquests programes s’ha donat suport a un

ampli grup d’organitzacions i sembla que s’hagi contribuït a augmentar la

influència del públic sobre els grups teatrals. Les dades indiquen que han sim-

plificat la tasca dels departaments que administren les subvencions, ja que s’han

reduït els costos administratius i se’ls ha evitat la desagradable tasca d’haver d’e-

metre judicis estètics que no els concerneixen i, encara més difícil, la de traduir

aquests judicis en diners.»(27)

Caldria afegir que les autoritats van interrompre aquest experiment,

igual que un altre començat al Canadà,(28) sense donar cap raó convincent.

Al contrari, s’han fet molt comunes les subvencions en forma d’una

suma global sense referir-la al resultat, a la inversió o als preus. Permeten, al-

(25) Per veure una anàlisi formal dels efectes de la subvenció directa sobre l’amplitud i la qualitat de la producció
artística i sobre el benestar social vegeu Hansmann (1981) i Le Pen (1982). Dupuis (1983, 1985b) i Austen Smith i
Jenkins discuteixen més profundament les qüestions de en quina mesura les subvencions directes: (i) influeixen en la
funció objectiu del subvencionat; (ii) afecten la naturalesa de la seva demanda d’ajuda, i (iii) afecten l’elecció d’altres
mitjans de producció artística, a part de la seva amplitud i qualitat dels que ja la utilitzen.
(26) Vegeu Peacock (1969), però la idea aplicada al sistema escolar americà és anterior. Discuteix el tema també
Horlacher (1984), West (1986) i Peacock (1988).
(27) Baumol (1979), pàg. 50.
(28) West (1985).



119L’ECONOMIA DE L’ART ■

menys a curt termini, la supervivència dels artistes i de les institucions que altra-

ment haurien hagut de tancar per raons comercials. Són d’especial ajuda als

grups teatrals d’artistes joves que poden vèncer les dificultats financeres inicials.

Si se’ls concedeix durant llargs períodes i van acompanyades d’una obligació de

tornar-les en cas que el grup obtingui un superàvit, poden comportar uns pode-

rosos incentius poc desitjables: això incita una política centrada en una qualitat

que sobrepassa el nivell desitjat pels consumidors o, encara pitjor, al repartiment

de rendes entre els actors i altres empleats.

Les institucions artístiques europees, en la gran majoria, formen part de

l’Administració pública i necessiten recuperar només una part dels costos de les

seves activitats, ja que el dèficit resultant es cobreix amb la subvenció. Com a part

de l’administració general de l’Estat, els museus, els teatres i les sales de concert

no poden retenir els superàvits ni utilitzar-los al seu lliure arbitri, sinó que han de

ser tornats al fisc. Les subvencions del govern es concedeixen sobre la base d’un

possible dèficit i són el resultat d’una negociació entre la institució i els buròcra-

tes. El procés negociador té lloc en el marc d’una informació asimètrica, la institu-

ció que demana la subvenció pot documentar els augments de costos mentre que

la burocràcia governamental no està en situació de provar que es pugui reduir el

dèficit projectat (les institucions culturals neguen que els funcionaris siguin jutges

competents de qualitat artística). Els funcionaris estatals prefereixen mantenir una

relació amistosa amb aquestes institucions,que alhora els introdueixen en el «món

de l’art». En vista de la informació asimètrica existent i dels incentius, les regles de

la negociació s’estableixen per facilitar les decisions. A les pèrdues i subvencions

del passat,que es prenen com a punt de partida per predir les pèrdues futures, s’a-

fegeixen els possibles augments de costos. La vinculació entre les subvencions

presents i les pèrdues anteriors fa que els directors de la institució cultural actuïn

sota un doble incentiu contrari a la reducció de pèrdues, la manera de negociació

i l’obligació de tornar els superàvits al fisc. Així, els gestors de les institucions artís-

tiques i culturals propietat de l’Estat, pretenen augmentar la seva reputació en el

món de l’art, aconseguir la qualitat més alta, augmentar els ingressos monetaris

personals i crear una bona atmosfera en la seva institució, per poder comptar

amb treballadors lleials i satisfets, encara que no siguin gaire eficaços.(29)

(29) Per a dades empíriques, vegeu els informes del Tribunal Superior d’Auditors de Baviera (B.O.R. 1984, pàg. 52 ff.)
sobre aquest tipus de comportament en les orquestres de les ràdios públiques i els del Tribunal Austríac d’Auditors per
al cas dels teatres Nacionals de Viena.



(30) Tenim una anàlisi detallada del festival de Salzburg a Frey (1986). Vegeu també Gapinski (1984, 1988) en el seu
estudi del festival de Shakespeare a la Gran Bretanya.
(31) El 1981-1982, quan el nombre d’assistents va arribar a la xifra de 175.000 es van haver de rebutjar peticions
d’entrades per un total de 35.000 (R.H. 1984, 1.24).
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7.3.2. Errades de la política

Com han mostrat els arguments exposats fins ara, el suport del govern a

l’art i a la cultura no està exempt de problemes. Com més nivells de l’Administra-

ció i institucions administratives formin part del procés, sorgeixen tantes més difi-

cultats. Un bon exemple és el festival de Salzburg. El seu dèficit total el cobreixen

conjuntament l’Estat austríac, la província de Salzburg i la ciutat de Salzburg. Les

restriccions pressupostàries del Fons del festival són molt febles. Només sorgiran

límits per a la cobertura del dèficit si s’exhaurissin les possibilitats financeres dels

tres organismes. Com a conseqüència d’aquestes condicions extremament favora-

bles per al fons del festivals, els seus patrons porten a terme una política de redis-

tribució de rendes descompassada.(30) El contribuent austríac ha de carregar amb

el finançament de les subvencions mentre que els beneficis es divideixen entre

els patrons,els empleats, els artistes i un selecte grup de visitants. L’àmplia capaci-

tat de maniobra de què disposen els patrons es manifesta en típiques activitats de

recerca de rendes utilitzant les entrades al festival. Les entrades es venen a uns

preus molt per sota del preu d’equilibri, i com a conseqüència, la demanda cons-

tantment excedeix l’oferta.(31) D’aquesta manera els membres del Patronat poden

afirmar que estan cobrant uns preus «socialment apropiats» (el cost dels quals

recau en el contribuent) cosa que alhora és convenient per al seu prestigi. Els

directors, a més, poden distribuir entrades segons la seva voluntat, unes entrades

que altrament els consumidors interessats tindrien moltes dificultats per obtenir.

Les entrades es venen a un preu artificialment baix als treballadors del festival, a

periodistes i a altres individus dels quals es pugui esperar un suport polític per al

festival. L’aparició d’entrades en el mercat negre és un altre indicador de la políti-

ca de favoritisme dels organitzadors, ja que proporciona a un grup bastant nom-

brós (inclosos els empleats d’hotel) una bona oportunitat de fer diners.

Amb la cobertura gairebé automàtica de les pèrdues del festival, els

artistes i els administratius poden cobrar uns salaris considerablement més alts

que els del mercat. Aquest fet es veu amb claredat en el quadre 2, que ens ofe-

reix una comparació de salaris del personal administratiu amb idèntiques quali-

ficacions en el festival de Salzburg i en el Bundestheater, també nacionalitzat.
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Les rendes no tan sols es paguen en forma d’uns ingressos monetaris

excessivament alts, sinó també en forma de pensions de jubilació i altres bene-

ficis complementaris (regals, subvencions de viatges).

Quadre 2

SALARIS DELS EMPLEATS ADMINISTRATIUS(a)

FESTIVAL DE SALZBURG I WIENER BUNDESTHEATER(b)

1981-1982

Departament Salzburg Bundestheater
administratiu (xílings austríacs) (xílings austríacs)

Vendes per taquilla  814.000  314.000

Edificis  812.000  467.000

Oficina de Premsa  775.000  434.000

Departament Tècnic  797.000  679.000

Notes: a) Amb deures funcionalment equivalents. b) El Festival de Salzburg dura cinc setmanes, i el Bundestheater deu
mesos. Els salaris indicats a la taula no reflecteixen aquesta diferència.
Font: Ö.R.H. (1984) 1.31.1.

Com mostra l’exemple del quadre 2, poden sorgir errades espectaculars

en les polítiques públiques de subvenció. Però això no significa que haguem de

passar per alt casos menys greus d’errors polítics, com el suport prestat a artis-

tes individuals. El perill està en què els artistes que reben ajuda estatal s’ajusten

als requisits i als conceptes dels organismes públics que els subvencionen. En

aquests casos, la burocràcia cultural no s’estarà d’emetre un judici de valor so-

bre la qualitat de l’art, i això que significa que pot exercir lliurement el seu

poder i la seva influència. La creació artística no s’ha d’orientar per donar gust

a la població «mitjana» ni per obeir les concepcions del govern del moment.

El perill de decisions benèvoles a favor d’unes elits també existeix quan

les autoritats donen fons a les organitzacions privades perquè els distribueixin

segons el seu criteri. Amb aquest mètode es dóna una certa llibertat a l’art

davant del patrocini de l’Estat i dels seus polítics i buròcrates. No obstant això,

els diners públics només es poden donar a organitzacions privades «homologa-

des» perquè altrament qualsevol associació els podria reclamar; amb la qual

cosa la valoració governativa es veu simplement substituïda per la valoració eli-

tista d’una associació d’art. En el món de l’art, els grups privats d’aquest tipus

sovint han intentat impedir la innovació, per exemple, quan van aparèixer els

primers impressionistes. Això és molt comprensible ja que els receptors de
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diners públics tenen interès a impedir la competència d’artistes naixents i d’ins-

titucions artístiques i artistes amb futur.

7.4. ¿Què poden dir els economistes sobre 
el suport a les arts?

En primer lloc, els economistes no poden dir res sobre el que és art i

cultura o el que no ho és. En canvi, sí que poden contribuir a una millor com-

prensió de com es relacionen amb l’art els individus i les institucions (en les

quals sempre són els individus els que decideixen), ja sigui com a creadors,

com a intermediaris o com a consumidors d’art. Els economistes poden mos-

trar que els artistes, l’art i les institucions culturals i les burocràcies culturals, ja

siguin públiques o privades, persegueixen totes els seus propis objectius dins

del marc de les seves possibilitats. Aquestes possibilitats i els comportament

subsegüents difereixen en gran mesura segons sigui el suport que reben dels

organismes estatals. Com a conseqüència també són diferents.

Hem analitzat els enfocaments i els mitjans de suport amb què compta

el sector públic, però mai no ens atreviríem a definir quin és el millor suport

públic ni el millor pla financer. Al contrari, hem dit clarament com l’Estat i les

autoritats públiques no haurien de donar diners, si més no mentre es consideri

que les preferències individuals són el punt de referència essencial per a una

acció col·lectiva. Hi ha vegades que és útil dir el que no s’ha de fer, com faig a

continuació.

L’augment del suport estatal a l’art i a la cultura no té per què identifi-

car-se amb la concessió de fons públics addicionals. L’examen i la flexibilització

de les regulacions administratives i l’eliminació de les restriccions burocràti-

ques pot incentivar una ajuda més efectiva a l’art i a la cultura.

No s’han de subestimar els mercats privats, especialment pel que fa a les

innovacions, ja que aquests mercats constitueixen el sistema relativament millor

de presa de decisions. Creant drets de propietat i fent que siguin utilitzables pel

públic en general, l’Estat pot contribuir a enfortir aquest sistema decisori.

S’hauria de considerar si seria convenient, especialment a Europa, intro-

duir la forma d’ajuda financera indirecta, en forma de desgravacions fiscals, com



passa als Estats Units. En conjunt, la necessitat que sent el donant privat de

rebre a canvi un benefici equivalent, indueix les institucions artístiques i cultu-

rals a fixar-se en les preferències d’una gran proporció dels seus consumidors.

Els costos de transacció es poden mantenir relativament baixos, sobretot si les

deduccions es redueixen a les donacions de diners. Finalment, es podria espe-

rar que aquest suport descentralitzat contribuís a una millor distribució regio-

nal de l’oferta de l’art i de la cultura, encara que això depengui de les decisions

de distribució del risc per part dels donants.

L’ajuda financera directa per part de l’Estat en forma de bons als consu-

midors amplia la proporció de la població que entra en contacte amb l’art i la

cultura. Aquest mètode es pot aplicar també per fomentar la difusió regional de

l’art i de la cultura.

Tota ajuda financera directa per part dels governs que no estigui lligada

als resultats és, parlant generalment, l’instrument de suport més imperfecte,

especialment si es presta en forma d’una garantia de finançament de les pèr-

dues a institucions culturals d’àmplies regions (com París o Viena). Els costos

d’oportunitat en termes de recerca excessiva de rares qualitats, així com en ter-

mes de menor suport a altres regions, així com el suport a altres tipus d’art és

probable que siguin molt considerables.

Per estimular els nous talents artístics, l’ajuda financera directa pot ser la

més encertada. No obstant això, no s’ha de concedir a fons perdut durant un

llarg període, sinó condicionada als resultats i als exàmens periòdics. Això, alho-

ra, presenta el problema incòmode d’haver de jutjar l’obra artística i la difícil

tasca de com distribuir les ajudes de la manera més efectiva.
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VIII. Democràcia directa i despesa pública 
en l’art: la utilització del referèndum a Suïssa (*)

Un dels terrenys més polèmics de la nostra matèria és la relació entre l’art

i la democràcia. La majoria de la gent està convençuda que les decisions sobre art

no es poden deixar en mans dels ciutadans i consideren una estupidesa convocar

un referèndum popular sobre el tema artístic. De vegades, aquest fet és considerat

com un sacrilegi. El punt de vista més estès és que tots aquests temes els ha de

decidir una elit cultural. La majoria dels economistes comparteixen aquesta opi-

nió, fins i tot aquells que,en altres àrees del quefer humà accepten la sobirania del

consumidor com a norma i guia per a l’assignació de recursos.(1) Se sol dir que si

els assumptes d’art es decidissin democràticament disminuiria en gran mesura el

suport a les arts, i cas de rebre aquest suport seria d’una qualitat ínfima.

En aquest capítol mantenim que aquest punt de vista és pràcticament

equivocat del tot, si més no en una democràcia ben estructurada. Per això ana-

litzarem les conseqüències pràctiques d’un cas extrem d’interferència de la

democràcia en l’art, és a dir, el referèndum popular. S’estudien dues qüestions:

(i) ¿Els votants en democràcies directes discriminen l’art i aproven un nombre

menor de referèndums de despesa pública per a les arts que per a d’altres des-

peses? (ii) ¿Són els referèndums populars sobre l’art incompatibles amb una

alta qualitat artística? La meva anàlisi empírica fa servir dades de Suïssa, ja que

és el país amb el sistema de democràcia directa més organitzat del món.(2)

(*) Escrit en col·laboració amb Werner W. Pommerehne, que desgraciadament va morir durant la confecció d’aquest
treball. Una primera versió es va publicar a Cultural Policy, vol. 2, núm. 1 (1995), pàgs. 55-65.
(1) Un bon exemple és el de Tibor Scitovsky (1972).
(2) Thomas Cronin (1989).
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La primera part examina els referèndums de despesa en art en un gran

nombre de municipalitats i intenta respondre la primera pregunta. La segona

part se centra en un sol referèndum, el que es va fer sobre l’adquisició d’un

quadre de Picasso, la personificació d’art modern d’alta qualitat, i busca una

resposta a la segona pregunta. El següent apartat suggereix una explicació de

les nostres observacions i la secció 8.4. ofereix algunes conclusions.

8.1. La democràcia directa i el suport estatal a les arts

La despesa pública en temes culturals s’ha sotmès a referèndum a mol-

tes localitats de Suïssa. El quadre 1 presenta els resultats de cada un dels convo-

cats sobre despeses culturals i els compara amb els resultats dels referèndums

sobre altres tipus de despesa pública.

Quadre 1

RESULTATS DE REFERÈNDUMS SOBRE LA DESPESA PÚBLICA
EN CULTURA I PER A TOTES LES DESPESES
Principals municipis suïssos, 1950-1983(a)

Referèndums per decidir sobre Referèndums per decidir sobre
despesa pública en cultura una altra despesa pública

% de % de
referèndums referèndums

Participació % de acceptats Participació % de acceptats
Municipi Núm. de votants vots per la Núm. de votants vots per la

% a favor majoria dels % a favor majoria dels
votants votants

Basilea  9  37,2  55,2  55,6  54  32,9  53,0  57,4

Biel  3  36,2  58,9  60,0  132  31,5  75,1  90,2

Lucerna  6  35,3  63,3  66,7  143  40,0  70,7  88,8

Chur  7  53,0  54,9  71,4  74  52,2  64,9  79,7

Zuric 24  46,6  62,9  83,3  415  47,9  76,4  91,6

St. Gal 17  46,7  63,8  88,2  145  46,4  71,7  86,9

Winterthur 20  65,2  56,5  90,0  311  66,7  86,7  84,6

Berna 15   35,0  74,4  93,3  280  38,7  78,8  96,8

Thun  5  46,6  58,6  100,0  147  36,8  77,3  95,2

Total 108  47,2  61,2  82,4  1.701  46,5  76,5  89,5

Nota: (a) Únicament s’han elegit aquells municipis que van tenir almenys cinc referèndums sobre la despesa pública en
cultura durant el període indicat.
Font: Calculat utilitzant estadístiques electorals oficials reunides pels autors fent servir xifres inèdites proporcionades
per les oficines d’estadística dels diferents municipis.
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La ciutat de Basilea té la taxa més baixa de resposta positiva a propostes

culturals però, tot i així, en van acceptar més de la meitat. A Zuric i Berna els

votants van acceptar aproximadament nou de cada deu propostes. En total, de

108 propostes de despesa en temes culturals, 89 van ser aprovades per l’electo-

rat (o sigui, el 82%). Del conjunt de més de 1.700 referèndums de despesa per a

d’altres finalitats proposades als votants van ser aprovats el 90%, una proporció

una mica més gran. A més, la proporció de propostes acceptades a través de

referèndum no difereix gaire entre temes culturals i no culturals en els dife-

rents municipis (tret de Lucerna i Biel). A la vista d’aquests resultats sembla

que no es confirma l’afirmació general que la cultura resultaria relativament

perjudicada si es consultés el poble. Encara que això podria ser degut en part a

alguna condició peculiar de Suïssa, és difícil veure les raons per les quals aquest

país és excepcional en el seu comportament. En tot cas, la majoria de la gent

pensaria que els suïssos són materialistes i contraris a la despesa en art.

L’evolució al llarg del temps també és reveladora: entre 1950 i 1983, l’e-

lectorat es mostrava menys inclinat a acceptar propostes de despesa pública: la

proporció de referèndums no culturals acceptats va disminuir del 94% (1950-

1964) al 90% (1965-1973) i al 75% (1977-1983). La situació és diferent en el cas

de propostes de despesa en art: el percentatge de propostes acceptades va ser

Quadre 2

RESULTATS DE REFERÈNDUMS SOBRE LA DESPESA PÚBLICA
EN CULTURA I SOBRE UNA ALTRA DESPESA
Principals municipis suïssos, 1950-1983(a)

Referèndums per decidir sobre Referèndums per decidir sobre
despesa pública en cultura una altra despesa pública

% de % de
referèndums referèndums

Participació % de acceptats Participació % de acceptats
Subperíode Núm. de votants vots per la Núm. de votants vots per la

% a favor majoria dels % a favor majoria dels
votants votants

1950-1964 50 49,4 55,9 80,0 881 47,5 73,0 93,6

1965-1973 30 36,2 59,8 83,3 541 40,6 70,3 89,5

1974-1983 29 44,3 57,4 79,3 279 37,1 63,5 75,3

Nota: (a) Els mateixos municipis que al quadre 1.
Font: vegeu quadre 1.



127L’ECONOMIA DE L’ART ■

del 80% entre 1950-1964, va augmentar al 83% entre 1965-1973 i després va

baixar fins al 79% entre 1974-1983. Això va tenir lloc no a base de reduir el

nombre relatiu de temes culturals a no culturals, sinó al revés.

L’actitud favorable de l’electorat en relació amb propostes culturals es

reflecteix en el creixement de la despesa municipal, com ho mostra el quadre 3.

Quadre 3

DESPESA PÚBLICA EN CULTURA COM A PROPORCIÓ DE LA DESPESA
MUNICIPAL TOTAL(a)

Principals municipis suïssos, 1965-1983(b)

Proporció de despesa pública Proporció de despesa pública
en cultura, excloent subvencions en cultura, excloent subvencions

d’altres autoritats públiques d’altres autoritats públiques

Subperíodes % %

1965-1973 3,3 2,6

1974-1983 4,9 3,6

Nota: (a) Despesa pública municipal en cultura que comprèn despesa en biblioteques, museus, teatres i concerts,
monuments, conservació històrica, mitjans de comunicació i altres activitats culturals.
(b) Els mateixos municipis dels quadres 1 i 2.
Fonts: Calculat utilitzant estadístiques electorals oficials reunides pels autors fent servir xifres inèdites proporcionades
per les oficines d’estadística dels diferents municipis; per al període 1950-1964 no hi havia xifres disponibles.

Comparat amb el període anterior (1965-1973), la despesa pública en

cultura va augmentar del 3,3% al 4,9% en 1974-1983 sobre la base dels recursos

financers de les municipalitats. Quan s’inclouen les subvencions d’altres autori-

tats públiques (principalment els cantons), veiem algun efecte de substitució

amb les proporcions de l’àmbit municipal en tots dos períodes més baixes,

però tornem a observar un augment al llarg del temps.

8.2. La democràcia directa i la qualitat en art

El museu d’art de Basilea és famós no tan sols per la seva col·lecció de

clàssics, com Hans Holbein el Jove, sinó també per la seva col·lecció de postim-

pressionistes i, sobretot, d’expressionistes (Cézanne, van Gogh i Gauguin). Alguns

dels quadres principals no són propietat del museu, sinó que són préstecs d’una

de les famílies privades més importants d’aquesta ciutat. A causa de les urgents

necessitats financeres d’un dels membres d’aquesta família, 4 dels 27 quadres en



(3) Aquestes dades, en part sense publicar, van ser recollides pels autors de l’oficina d’estadística de la ciutat de Basilea.
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préstec es van posar a la venda el 1967. La família va oferir dos Picasso: «Els dos

germans»,del període rosa (1905-1906) i «L’arlequí assegut» (1920), al museu d’art

de Basilea per la quantitat de 8,4 milions de francs suïssos. El govern i el parla-

ment de la ciutat de Basilea van decidir assignar 6 milions de francs suïssos a la

compra d’aquests quadres sempre i quan els 2,4 milions de francs suïssos

sobrants es repartissin entre individus i empreses privades. La decisió va ser sot-

mesa a referèndum popular. La votació va tenir lloc l’octubre del 1967, després

d’unes animades discussions sobre el valor de l’art per a la comunitat i, en parti-

cular,del valor de l’art modern en forma de quadres de Picasso.

Votacions públiques com aquesta dels quadres de Picasso fan pensar

que els ciutadans voten d’acord amb els seus gustos i preferències. Com més

gran sigui per a l’individu el benefici net dels quadres exposats al museu d’art

de Basilea, més probable és que sigui afirmativa la seva resposta al referèndum.

Podem aventurar algunes hipòtesis sobre els factors que desenvolupen un

paper fonamental en la seva decisió:

• com més alts siguin els ingressos del votant, fet que sol estar relacionat

amb un interès per les arts, més probable és que doni suport a la proposta;

• com més petit sigui l’esforç físic d’arribar al museu (menor és el cost

de transport gràcies a la proximitat) més positiva serà l’actitud envers la pro-

posta;

• al contrari, com més gran sigui l’augment esperat de la càrrega imposi-

tiva personal com a resultat de la despesa proposada, menys a favor es mostrarà

l’individu.

Hem analitzat empíricament aquestes hipòtesis utilitzant dades dels 21

districtes electorals al cantó de Basilea-Ciutat.(3) El resultat s’expressa comp-

tant els sí emesos. S’ha limitat l’interval d’aquesta variable entre 0% i 100%. La

variable dependent s’ha expressat en termes de logits. Per tant, aquesta és l’es-

pecificació apropiada per fer una estimació de mínims quadrats. Conse-

güentment, la variable que es vol explicar és el logaritme natural de la fracció

de vots afirmatius dividida pel percentatge de vots negatius. Aquesta és l’equa-

ció estimada:
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Quadre 4

REFERÈNDUM SOBRE LA COMPRA DE DOS PICASSO
A BASILEA-CIUTAT (1967)
Primer model explicatiu del vot afirmatiu

1n [% del vot afirmatiu
– % del vot afirmatiu] = 0,17 Terme constant

0,01 ** Ingressos mitjans per capita

(2,92)
–0,10 ** Augment esperat de la pressió fiscal

(–2,18)
–0,01 * Cost d’accés físic (cost de transport)

(–2,19)
R–2 = 0,47; F-ràtio = 11,4; d.f. = 17

Les xifres entre parèntesis situades a sota dels càlculs dels paràmetres

indiquen els valors-t i, per tant, mostren si els corresponents paràmetres calcu-

lats difereixen de zero de forma significativa des del punt de vista estadístic.

Dos asteriscos indiquen la significació estadística del 99%, i un asterisc indica

la significació del 95% de nivell de confiança utilitzant una prova de dues

cues.

Així doncs, les tres variables contribueixen a explicar estadísticament,

de forma clara, el resultat de la votació. R–2 és el coeficient de determinació,

corregit pels graus de llibertat (d.f.): mostra que l’equació calculada és respon-

sable del 47% de la diferència en resultats de vot entre els 21 districtes electo-

rals. El valor calculat de l’F-ràtio indica, en aquest cas, que les variables indepen-

dents tenen en conjunt una diferència estadística important en la variable

dependent.

Els resultats es corresponen amb les influències imaginades: els distric-

tes amb una mitjana de renda per capita més alta i els que tenien un cost d’ac-

cés menor al museu d’art estaven més a favor de la compra del Picasso; l’expec-

tativa d’un augment dels impostos tendia, d’altra banda, a fer disminuir la

proporció dels vots afirmatius. Com ja s’ha indicat, l’anàlisi empírica justificava

solament menys de la meitat (R–2 = 0,47) de les diferències de la proporció dels

vots afirmatius i negatius en els 21 districtes.
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La limitada capacitat d’explicació dels nostres senzills càlculs no és

sorprenent. El nostre model implica que els votants veien els dos quadres de

Picasso en termes del seu propi avantatge directe, sense considerar qüestions

més àmplies.(4) No obstant això, l’art pot tenir un valor considerable, com des

del punt del llegat, de prestigi i d’opció, que també cal tenir en compte.

Aquests valors no són directament observables ni es poden mesurar amb son-

dejos, ja que els entrevistats solen respondre de forma superficial. Per captar

la influència d’aquestes avaluacions en una decisió de vot cal utilitzar varia-

bles auxiliars. Serveixen per captar indirectament aquestes influències, però

els autors saben bé que es tracta només d’aproximacions. La influència del

valor de llegat es capta indirectament calculant el nombre de nens (d’edats

compreses entre 0 i 15 anys) per ciutadà; per tant, podem dir que com més

fills tingui una família més interès tindran els pares a tenir en compte les

generacions futures. El valor de prestigi és important per als votants nascuts a

Basilea que estan vinculats a la història de la ciutat i a la seva cultura; per tant,

considerem la proporció de votants nascuts a Basilea com un determinant de

la decisió de vot. Finalment, la importància atribuïda al valor d’opció apareix

en la proporció de ciutadans que tenen abonaments per als dos teatres

públics de Basilea. Amb aquesta compra demostren que tenen interès en man-

tenir l’opció de visitar institucions d’art. Aquests tres factors haurien de con-

tribuir a donar més suport a la proposta de comprar els dos Picassos. A més,

el cost no monetari de visitar el museu es pot incloure explícitament tenint

en compte el nivell d’educació de la gent. Aquest nivell es mesura amb la pro-

porció dels individus amb educació secundària o amb títol universitari.

Finalment, el grau d’implicació i l’interès per la qualitat del museu es poden

expressar incloent entre els factors explicatius la proporció de visitants que

pertanyen a l’associació «Amics del museu». Els resultats d’aquesta àmplia anà-

lisi empírica són els següents:

(4) Becker (1992) ha anat recentment més enllà de la suposició restrictiva presentada per Stigler i Becker (1977). És
més, fins i tot estava a favor de «WAX ABOUT PREFERENCES». Però Becker assenyala que l’anàlisi respectiva no ha de
prendre preferències simplement com a residual. Més aviat s’ha de fer un esforç seriós per explicar les preferències i els
seus canvis de forma causal.
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Quadre 5

REFERÈNDUM SOBRE LA COMPRA DE DOS PICASSO
A BASILEA-CIUTAT (1967)
Segon model explicatiu del vot afirmatiu

1n [% del vot afirmatiu
– % del vot afirmatiu] = –1,09 Terme constant

0,02 * Ingressos mitjans per capita

(2,37)
–0,10 ** Augment esperat en impostos

(–2,69)
–0,01 Cost físic de l’accés (cost de transport)

(–1,52)
0,03 * Valor de llegat

(2,02)
0,13 * Valor de prestigi

(2,52)
0,05 * Valor d’opció

(2,34)
0,02 * Valor psicològic d’accés (nivell d’educació)

(2,02)
0,01 * Interès en el museu

(2,14)
R
–

2 = 0,85; F-ràtio = 12,2; d.f. = 12

Els resultats de l’anàlisi empírica milloren notablement amb la inclusió

dels indicadors mencionats de valors de llegats, de prestigi i d’opció, així com els

de nivell d’educació i de grau de preferència. Com s’ha pogut observar, les cinc

noves variables introduïdes exerceixen una influència estadísticament important

sobre la decisió de vot. Com més alts són els valors de llegat, de prestigi i d’op-

ció, més disposats estan els ciutadans a donar suport a la compra dels dos

Picassos. El suport també augmenta amb la possibilitat psicològica d’accedir a les

institucions culturals (mesurada pel nivell d’educació) i amb el grau de participa-

ció que tinguin en els assumptes del museu nacional de Basilea. Les diferències

de graus de suport entre els diferents districtes de Basilea estan ara molt més ben

justificades pel model; la participació de la variància explicada augmenta del 47%

al 85%. Els resultats es poden utilitzar per mostrar la importància d’aquells fac-

tors que sobrepassen els límits dels estrets interessos privats dels votants.



(5) Vegeu també DiMaggio i Useem (1978).
(6) Vegeu molts estudis sociològics, per exemple, Foster i Blau (1989).
(7) Vegeu Frey (1994b).
(8) Vegeu molts articles a Foster i Blau (1989).
(9) Downs (1957).
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8.3. Una possible explicació

Els «mals» resultats que s’esperen en general, és a dir, el poc suport a les

despeses públiques en art i el rebuig de l’art d’alta qualitat quan es permet que

el ciutadà mig decideixi sobre aquests temes en un referèndum, no són certs

en el cas de Suïssa. Aquest fet és sorprenent a la vista del prejudici general que

el ciutadà mig no és tan aficionat a l’art com els encarregats de prendre deci-

sions en una democràcia representativa (i no directa) en la qual les decisions

estan en mans d’una elit cultural i dels polítics, que clarament tenen una educa-

ció i uns ingressos per sobre de la mitjana. El nostre càlcul del suport per a l’ad-

quisició dels Picasso demostra que la gent amb una educació i una renda supe-

riors a la mitjana, s’inclinen favorablement cap a les arts.(5) El votant mig té un

«gust» certament menys desenvolupat (definit d’acord amb les normes vigents

en el món de l’art) que l’elit cultural.(6) A causa d’això ens pot semblar que l’ex-

pectativa de «mals» resultats està ben fonamentada.

¿Quines poden ser les raons per les quals, com ens diuen les dades em-

píriques, no es manifesten els «mals» resultats, si més no a la Suïssa de la post-

guerra? Segons la nostra opinió són dues les causes contraposades que, en cir-

cumstàncies favorables, poden contrarestar els efectes generalment esperats.

La primera raó per la qual els votants afavoreixen l’art més del que es

podria esperar és perquè la consulta popular va precedida d’una discussió prè-

via al referèndum.(7) Aquest debat previ canvia el conjunt de circumstàncies

percebudes pel votant (arriba a conèixer altres aspectes i alternatives) i incideix

en les seves preferències ja manifestades. La investigació sociològica així com el

sentit comú suggereixen que les noves formes d’art es poden valorar i apreciar

només si s’hi està acostumat.(8) Per tant, especialment en el cas de l’art, les anima-

des discussions de la fase prèvia al referèndum són decisives. De fet, en el cas del

referèndum sobre Picasso a Basilea, les discussions prèvies van ser extraordinà-

riament animades, i el mateix ha passat (encara que, en general, en menor mesu-

ra) amb altres referèndums sobre assumptes culturals. En aquestes condicions

queda superada la tan discutida «paradoxa del vot» d’Anthony Downs,(9) que
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manté que els ciutadans, a causa de l’efecte del bé públic, tenen pocs incentius

per informar-se i participar. La naturalesa de bé públic que tenen les discussions

polítiques es transforma en una decisió privada perquè un gran nombre de ciu-

tadans s’involucren en la decisió. Les seves famílies, els seus amics i coneguts, i

els companys de feina esperen d’ells que adoptin una postura definida davant

dels temes presentats al referèndum o, com ha dit molt encertadament

Hirschman: «Mantenir opinions és un element de benestar.»(10) La intensa discus-

sió que va precedir el referèndum dels Picasso, així com altres referèndums

sobre temes culturals, va fer una funció educativa important. Molts ciutadans que

es troben per primera vegada davant d’un referèndum cultural, i algunes vegades

es tracta d’una obra d’art molt específica, mai s’havien vist involucrats en aquest

tipus de problemes com a consumidors privats, ja sigui per falta d’interès o per

falta de diners. Com a resultat del debat induït pels imminents referèndums

sobre cultura, molts votants milloren la seva apreciació de l’art i estan disposats a

donar suport a les despeses públiques corresponents.

La segona raó per la qual el generalment esperat «mal» resultat de l’ús

de referèndums en qüestions de cultura no es fa realitat, està relacionada amb

la situació de baix cost en què finalment es troben els ciutadans que no parti-

cipen àmpliament en la discussió.(11) Com que la seva decisió de vot, en cas de

participar, no els interessa gaire, l’emeten d’acord amb la seva predisposició

ideològica, responent així a la informació i a la propaganda a la qual se’ls ha

sotmès. És típic que la informació i la propaganda siguin asimètriques en favor

de les arts, ja que les persones que dominen aquesta discussió pública tenen

una educació i uns ingressos superiors a la mitjana i tendeixen a ser partidaris

de l’art. Els pocs no iniciats que s’oposen a les arts troben avantatjós amagar el

seu punt de vista perquè es veurien censurats pels seus col·legues, els amants

de les arts. Aquells que mantenen una opinió contrària a la proposta del refe-

rèndum només ho faran en públic utilitzant arguments financers. En el cas del

referèndum sobre Picasso a Basilea, l’argument monetari es va veure debilitat

perquè les despeses públiques no tindrien lloc més que si el sector privat en

costegés una part del total. El fet de compartir despeses pot tenir rellevància

en el cas de despeses públiques en objectes artístics determinats. Com mostren

(10) Hirschman (1989). L’argument està més desenvolupat a Bohnet i Frey (1993).
(11) Vegeu Kliemt (1986), Kirchgessner i Pommerehne (1993).
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els nostres càlculs, si la situació comportés un augment dels impostos es veuria

significativament reduïda la voluntat de votar a favor de la proposta i, com mos-

tren molts exemples de referèndums a Suïssa, el suport dels estaments esta-

blerts en política i cultura no és en general suficient per combatre aquest efecte.

L’elit del país va fer una vigorosa campanya perquè Suïssa entrés a les Nacions

Unides i, més tard, en l’àrea Econòmica Europea. Tota la discussió i propaganda

apuntaven cap a una decisió afirmativa. En canvi, els votants suïssos van rebutjar

de forma massiva la proposta en totes dues ocasions (16 de març de 1986 i 6 de

desembre de 1992).

8.4. Conclusions

L’objecció més comuna per sotmetre l’art a judici dels votants en un

referèndum s’ha demostrat amb falta de pes dins d’un sistema democràtic

madur. Encara que els votants tinguin una menor preferència per les arts que

l’elit política, social i cultural, les discussions que afavoreixen l’apreciació de

l’art així com la informació i la propaganda ofertes pels líders del debat tot

recolzant el debat serveixen de contrapès. Aquest fet té com a resultat que, en

una democràcia directa com la de Suïssa, es pot observar que aquestes vota-

cions populars sobre despeses culturals reben més suport que altres tipus de

despeses públiques. Així doncs, en els referèndums sobre despesa pública per a

un objecte específic d’art modern, (com un Picasso), ha guanyat el vot afirma-

tiu a pesar que, abans de la votació, els votants tinguessin, en general, poc

coneixement d’aquest tipus d’art com a consumidors privats.



135L’ECONOMIA DE L’ART ■

IX. Sobre la rendibilitat de l’art (*)

«¿Quina és la rendibilitat de les inversions en objectes d’art?». Aquesta

qüestió ha atret l’atenció dels economistes des de fa molts anys. Una de les

raons d’aquest interès neix certament de la creença per part dels no iniciats

que el mercat de l’art proporciona uns ingressos enormes en comparació amb

els mercats financers, almenys quan es tracta d’inversors ben informats.

Aquesta creença s’ha vist encoratjada pels mitjans de comunicació, que es van

llançar a predir que els preus dels objectes d’art venuts en subhastes seguirien

augmentant al mateix ritme que en la dècada de 1980, vistos els preus, sense

precedents, que es van pagar per quadres de van Gogh, de Picasso i de Renoir.

A pesar que aquesta predicció elemental va ser desmentida per la caiguda d’a-

quests preus a partir de 1989, així que el mercat s’ha girat d’esquena, els mit-

jans de comunicació han tornat a llançar les seves històries sobre els possibles

enormes beneficis obtinguts en els mercats de l’art.(1)

9.1.1. El propòsit dels estudis sobre la rendibilitat de l’art

Quan es calculen els tipus de rendibilitat en art, es poden distingir tres

objectius fonamentals.

(*) Treball escrit en col·laboració amb Reiner Eichenberger i publicat originalment a Journal of Cultural Economics,

vol. 19 (1995), pàgs. 207-220. Dediquem aquest treball al nostre estimat amic Werner W. Pommerehne, mort el 1994, en
homenatge a la seva creativitat, erudició i entusiasme per l’economia de l’art.
(1) Un dels primers economistes professionals que ha estudiat l’evolució dels preus i la taxa de rendiment en el mercat
de l’art ha estat Wagenfürh (1965), a l’estudi del qual els economistes acadèmics no han prestat l’atenció suficient pel
fet d’estar escrit en alemany. Hi ha alguns treballs anteriors, més coneguts, que calculen les taxes de rendiment financer
de quadres subhastats, escrits per Anderson (1974) i Stein (1977). Deu anys més tard, Baumol (1986) va publicar un
article que va desencadenar una allau d’estudis sobre aquest tema, cosa que no és sorprenent tenint en compte el
descomunal augment dels preus de l’art en els últims anys de la dècada de 1980.
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En primer lloc, el mercat de l’art es considera com un mercat més i es

tracta de comparar la possible rendibilitat amb altres inversions alternatives. És

cert que molts mercats de l’art es caracteritzen per uns costos de transacció es-

pecialment elevats i molt limitats (són molt poques les obres de Miquel Àngel

que surten al mercat), però això també es dóna en altres mercats. La qüestió

principal és si es poden esperar uns beneficis veritablement interessants. A

igualtat de risc, i sota alguns supòsits addicionals, en equilibri, el rendiment net

total en el mercat de l’art ha de ser el mateix que en altres mercats. No obstant

això, acceptant que la taxa de rendiment psíquic, utilitat o plaer dels objectes

d’art és més gran que, posem per cas, la dels bons, es desprèn que el rendiment

financer mitjà en el mercat de l’art ha de ser menor que el dels bons, i això és,

de fet, el que han demostrat la major part dels estudis (vegeu quadre 1).

En segon lloc, la investigació del rendiment en el mercat de l’art està

motivada per la dinàmica interna de la professió econòmica (Frey i Eichenber-

ger, 1994): aquest és un nou terreny al qual s’ha d’aplicar el virtuosisme tècnic.

El mercat de l’art ens proporciona una bona oportunitat per utilitzar les tècni-

ques modernes de finances i d’econometria. Igualment s’ha dedicat bastant

atenció a la qüestió de si és o no és eficient el mercat de l’art. Hem utilitzat les

proves de causalitat de Granger per analitzar la independència de preus i de

rendiment en:

• diversos tipus de mercat d’art, per exemple, entre art clàssic i impres-

sionistes;

• diverses ubicacions, sobretot entre les cases de subhastes a Nova

York, Londres i París; i

• el mercat de l’art i altres mercats financers, sobretot els mercats de

valors i els bons de l’Estat a Nova York, Londres i Tokio.

En tots aquests casos, l’àrea a la qual s’apliquen els nostres mètodes no

afecta el resultat. El que compta és que els instruments d’anàlisi d’inversió s’a-

pliquin de manera competent.
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Quadre 1

RENDIMENT D’INVERSIONS EN PINTURA, ANTIGUITATS 
I COL·LECCIONABLES

Rendiment Rendiment
Objecte Període % d’inversions Autors

Real          Nominal alternatives %

Pintura en general

1800-1970  3,3  6,6 (accions) a Anderson (1974)

1652-1961  0,55  2,5 (bons de l’Estat)  Baumol (1986)

1635-1987  1,5  3,0 (bons de l’Estat)  Frey i Pommerehne (1989b)

1716-1986  2,0  3,3 (taxa del  Goetzmann (1993)
B. d’Anglaterra)  

1700-1961  0,9 3 Buelens i 
Ginsburgh (1993)

1946-1968  10,5  14,3 (accions)  Stein (1977)

1950-1987 1,6  2,4 (bons de l’Estat) Frey i Pommerehne (1989b)

Pintura específica

Impressionistes 1951-1969  17,2  Anderson (1974)

Impressionistes 1700-1961  3,0 b Buelens i Ginsburgh (1993)

Renaixement tardà 1951-1969  7,8  Anderson (1974)

Pintura anglesa 1700-1961 0,6 b Buelens i Ginsburgh (1993)

Pintura dels anys 50 1960-1990  5,9  Rouge et al. (1991)

Pintura d’alguns 1960-1988 6,7 Per sobre (acc. Chanel et al.

artistes seleccionats japoneses) Per sota
(acc. americanes)

Pintura xinesa 1980-1990  53  Mok et al. (1993)
moderna  

Altres pintures

Dibuixos 1951-1969  27  Anderson (1974)

Dibuixos  1950-1970  11,3 c Holub et al. (1993)

Aquarel·les  1950-1970  15,8  Holub et al. (1993)

Gravats  1977-1992 1,5  2,5 (bons americans), Pesando (1993)
8,1 (accions) 

Antiguitats

Violins de 1803-1987  2,2  Ross i Zondervan (1993)
Stradivarius  

Mobles antics 1967-1986  7  7,3 (lletres del Graeser (1993)
americans  Tresor a 90 dies)

Col·leccionables

Gerres de cervesa 1983-1993  –1,1  3,3 (lletres del Tresor) Kelly (1994)

Soldats de joguina 1967-1982  19 d Wellington i Gallo (1984)

Armes de foc 1978-1984  –2,3  4,0 (lletres del Tresor Avery i Colonna (1987)
antigues  a 90 dies)

Col·leccions de:  Frey i Serna (1990)

H. Mettler (Pintura 1915-1979  2,8  1,2 (bons suïssos)
impressionista) 

G. Guterman 1981-1988  3,2  6,9 (bons americans)
(Pintura clàssica)
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Rendiment Rendiment
Objecte Període % d’inversions Autors

Real          Nominal alternatives %

Fons de pens. de 6,9  7,5 (Índex del Financ.
British Rail (General) Times)

(Pintura clàssica, Venut 3
asiàtica)  el 1987 

(Pintura Venut 9,9
impressionista) el 1989

Notes: a. Vegeu Anderson (1974), pàg. 25.
b. Vegeu Buelens i Ginsburgh (1993), pàg. 1358, quadre 5.
c. La pintura va tenir aproximadament el mateix rendiment que els dibuixos. (Vegeu Holub et al., 1993, pàg. 65).
d. Càlculs propis basats en dades de Wellington i Gallo (1984).

En tercer lloc, les inversions en art solen ser analitzades pels erudits

interessats en descobrir allò que és específic en art, i per als quals resulta fona-

mental la dimensió de consum en l’adquisició d’objectes d’art. William Baumol,

Alan Peacock i Ruth Towse són exemples d’aquest tipus d’erudit. Alhora,

aquests investigadors veuen el mercat de l’art com una àrea en la qual es mos-

tren més clarament alguns aspectes que altrament es tractarien a la lleugera o

negligentment. Un d’aquests aspectes té una gran importància en el costos de

transacció en negocis d’art. Per exemple, les comissions en comprar o vendre

un objecte d’art en una subhasta són molt més grans que les dels mercats finan-

cers. Un altre aspecte fonamental dels mercats de l’art són els beneficis psicolò-

gics de ser propietari d’objectes d’art, cosa que, en canvi, és pràcticament ine-

xistent en el cas dels actius financers.

9.1.2. Contingut d’aquest capítol

En la secció següent fem un breu recompte de la taxa de rendibilitat

dels objectes d’art, tot presentant tant el resultat dels càlculs com dels mitjans

analítics utilitzats. La secció 9.3 s’ocupa de la qüestió de què és el que distin-

geix el mercat de l’art de la resta dels mercats. Nosaltres sostenim que els mer-

cats de l’art es caracteritzen per una major presència d’anomalies en el com-

portament i per la informació asimètrica entre compradors i venedors, a part

que es tracta de mercats de poc volum. La secció 9.4 considera en quina mesu-

ra i en quines circumstàncies és més probable que l’art es converteixi en un bé

de consum (en el qual predominen els col·leccionistes) o en un bé d’inversió
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(en el qual dominen els especuladors financers). A la secció 9.5. presentem

algunes conclusions.

9.2. Una revisió dels enfocaments i dels resultats

El quadre 1 ens dóna un resum dels principals estudis que s’han fet

sobre rendiments financers en inversions d’art. Documenta la investigació duta

a terme no tan sols sobre olis, sinó que també considera dibuixos, gravats, anti-

guitats, com violins i mobles americans antics, i objectes de col·leccionista, com

poden ser els soldadets de plom, les armes de foc antigues i les gerres de cerve-

sa. Els diferents estudis difereixen àmpliament en relació amb el període que

cobreixen i amb la seva longitud.

Els estudis tenen quatre carències importants, a les quals només es pot

fer una breu al·lusió:

1.Dades

La majoria de les anàlisis estan basades en subhastes,(2) perquè les dades

són molt accessibles i fiables, i no tenen en compte altres vendes que podrien

ser quantitativament més importants i podrien mostrar diferents moviments de

preus. A més, els preus de les subhastes han de ser considerats preus a l’engròs

adreçats principalment als antiquaris; els colleccionistes privats, en general,

compren a preus més elevats i venen a preus més baixos a aquests mateixos

antiquaris.(3) Tenim doncs que, sistemàticament, els antiquaris aconsegueixen

una taxa de rendiment més alta i els col·leccionistes més baixa del que podrien

indicar els estudis reproduïts al quadre 1.

2.Costos de transacció

La major part dels estudis, amb l’excepció de Frey i Pommerehne (1989

b), no té en compte les grans despeses i comissions carregades en les subhas-

tes, que oscil·len entre el 10% i el 30% tant en les compres com en les vendes.

També tenim les despeses d’assegurança i altres depeses de tramitació que

(2) Els tractats generals sobre subhastes des del punt de vista econòmic apareixen en un llibre de Cassady (1967) i en
articles com els de Riley i Samuelson (1981), Milgrom i Weber (1982), Ashenfelter (1989) i diverses aportacions en el
número de l’estiu de 1989 del Journal of Economic Perspectives; una aportació molt original és la de Vickrey (1961).
Smith ha escrit una anàlisi sociològica (1989).
(3) Vegeu Guerzoni (1994).
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(4) Vegeu, per exemple, Goetzman (1993), pàg. 1374.

varien molt depenent del país, del període, de les cases de subhasta i de les

transaccions individuals: per exemple, en el cas que els preus esperats siguin

molt elevats, els costos de la subhasta es negocien i solen ser més reduïts, però,

en altres casos, poden ser encara més alts. En el cas de períodes anteriors,

aquests costos no són coneguts o, si ho són, no són fiables, encara que a causa

de la seva magnitud tenen una gran influència sobre les taxes de rendiment

que s’han calculat.

3.Impostos

No hi ha cap estudi que tingui en compte seriosament els impostos en

casos de transacció o de possessió d’un objecte artístic, tot i que és ben sabut que,

en molts països, les inversions en art són una de les millors possibilitats d’evitar o

de reduir la càrrega impositiva. No obstant això, és pràcticament impossible calcu-

lar les taxes netes de rendiment d’impostos perquè aquests últims varien molt en

els diferents països i períodes. A més, sovint és difícil saber on es troba un objecte

d’art i, per tant, és difícil saber quina taxa impositiva se li ha d’aplicar, i sobretot,

quines són les diferències entre les tarifes dels impostos i les dels tipus aplicats. A

la vista de la magnitud d’alguns impostos sobre aquest tipus de transacció, aquest

és un greu inconvenient tot i que possiblement evitable.

4.Comparació amb actius financers

Gairebé tots els estudis toquen només superficialment la comparació

entre les taxes de rendiment amb altres tipus d’inversions. No estan clares les

inversions alternatives i hi ha poques dades sobre el passat. Fins i tot la com-

paració amb les taxes de rendiment de valors és poc satisfactòria, ja que nor-

malment no tenen en compte els dividends.(4) Per aquestes raons, la majoria

de les anàlisis fan les comparacions amb els tipus d’interès als Estats Units i

els bons del Tresor britànic, o amb les accions americanes. Amb això, deixen

de banda les inversions en altres països i altres actius, com poden ser les ope-

racions immobiliàries que sovint són substitutives de les inversions en art,

perquè en molts països tenen tots dos tipus d’inversió i reben un tracte

impositiu preferent.
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El quadre 2 mostra els diferents enfocaments analítics que trobem fins

avui dia en els estudis de moviments dels preus d’art.

Quadre 2

PRINCIPALS ENFOCAMENTS ANALÍTICS DELS MOVIMENTS 
EN ELS PREUS DE L’ART
Enfocaments analítics Autors

Tipus de rendiment: regressió 
de vendes repetides  Stein (1977)

Baumol (1986)

Frey i Pommerehne (1989b)

Goetzmann (1993)

Tipus de rendiment: índexs de preus  Anderson (1974)

Goetzmann (1993)

Buelens i Ginsburgh (1993)

Eficàcia en el mercat de l’art  Coffman (1991)

Louargand i McDaniel (1991)

Pesando (1993)

Goetzmann (1994)

Determinants de moviments 
en el preu de l’art  Goetzmann (1993)

Chanel (1995)

Interdependència dels mercats de l’art  Ginsburgh i Jeanfils (1995)

Heterogeneïtat d’actors  Beltratti i Siniscalco (1991)

Rendiments psíquics  Stein (1977)

Frey i Pommerehne (1989b)

El tipus de rendiment de les inversions en pintura, en altres objectes

d’art i en objectes col·leccionables ha estat estudiat intensament aplicant dues

tècniques diferents. Alguns dels estudis més importants apliquen regressions

de vendes repetides. Examinen els quadres que apareixen diverses vegades en

el mercat, i que estan basats principalment en la base de dades de Reitlinger.(5)

Hi ha altres estudis basats en índexs de preus d’obres d’art, alguns dels quals

han estat calculats amb anàlisis de regressió hedòniques. Alguns autors bus-

quen les forces subjacents en els moviments de preus (ingressos, inflació, evo-

(5) Reitlinger (1961).
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(6) Vegeu Frey i Pommerehne (1989b).
(7) Vegeu Schoemaker (1982) i Machina (1987).
(8) Thaler (1992, 1993); Shiller (1989, 1990).
(9) Louargand i McDaniel (1991) han trobat, per exemple, que les estimacions de preus donades per les cases de
subhasta als venedors prediuen sense biaix els preus efectius de subhasta.

lució de les borses de valors),mentre que d’altres examinen la interconnexió

entre els mercats de diferents tipus de pintura en diferents llocs geogràfics.

L’eficàcia del mercat de l’art s’analitza de manera teòrica i empírica. Hi ha uns

quants estudis que se centren en el rendiment psicològic d’una inversió artísti-

ca i examinen la interacció entre diferents tipus d’actors del mercat de l’art, per

exemple, entre col·leccionistes i especuladors.

Un inconvenient general de molts estudis sobre rendiment (especial-

ment els que apliquen tècniques analítiques avançades) és l’èmfasi inadequat

que apliquen als càlculs mecànics i la seva falta d’atenció al comportament sub-

jacent dels diferents partícips. Un dels propòsits d’aquest capítol és examinar

aquests fonaments de comportament que falten en aquests estudis. Especial-

ment busquem analitzar els determinants dels rendiments psicològics de l’art,

un aspecte que no ha rebut cap atenció en la literatura. Això resulta sorprenent

ja que alguns estudis mostren que, en el cas d’una inversió en art, el rendiment

implícit psicològic és com a mínim tan gran com el financer.(6)

9.3. Notes distintives del mercat de l’art

Presentem la teoria que la característica més destacada dels mercats de

l’art és la importància que hi tenen les anomalies en el comportament indivi-

dual; per exemple, les desviacions sistemàtiques del comportament dels indivi-

dus, de l’axioma de von Neumann-Moregnestern de racionalitat, en especial la

desviació de la pauta de maximització de la utilitat subjectiva esperada.(7) S’ha

demostrat que hi ha algunes irracionalitats, com els efectes de gener, de vacan-

ces, de Nadal i de la petita empresa, fins i tot, en els mercat financers.(8) L’arbi-

tratge no elimina els beneficis supernormals en el mercat més perfecte. A causa

de les limitacions de dades i dels altres problemes ja esmentats, només es po-

den contrastar alguns aspectes de l’eficiència del mercat de l’art.(9)

Hi ha bones raons per pensar que les anomalies són més gran i més

generals en el mercat de l’art que en el financer.
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a) Molts col·leccionistes privats no tenen cap ànim de lucre i, per tant,

tendeixen a un comportament anòmal.(10) Hi ha proves que els col·leccionistes

privats estan molt subjectes a l’«efecte dotació» (un objecte d’art propi es valo-

ra per sobre del que s’estaria disposat a pagar per adquirir-lo), a l’«efecte de

cost oportunitat» (la majoria dels col·leccionistes no tenen en compte el rendi-

ment d’usos alternatius dels fons invertits en objectes d’art),(11) a l’efecte «cos-

tos històrics» (no obliden, com haurien de fer, els esforços fets per reunir una

col·lecció).(12) També hi ha un «efecte llegat» que és important: els donants d’ob-

jectes d’art als seus fills els valoren més que el mercat, perquè amb ells transfe-

reixen també part de la seva personalitat.

b) Les col·leccions d’empresa, que aparentment es creen intentant

maximitzar el benefici, com que solen estar en mans de l’executiu màxim de la

companyia, de fet també queden fora de l’àmbit de les inversions econòmiques

de l’empresa. En especial, a l’inici d’una col·lecció d’art, els directius l’enfoquen

com una part del seu propi consum, de la qual cosa en va ser un bon exemple

Hermann Abs, conseller delegat del Deutsche Bank. També és revelador que la

inversió institucional més coneguda fos la del Bristish Rail Pension Fund, aple-

gada mentre els gestors d’aquest fons de pensions no van estar sotmesos a

pressions competitives, i que va aconseguir un rendiment menor del que hauria

obtingut amb una inversió financera (vegeu el quadre 1).

c) Els museus públics constitueixen una part important dels compra-

dors d’art. Els seus directius estan subjectes a severes limitacions que impedei-

xen l’arbitratge, així doncs, amb poques excepcions, ni poden ni volen vendre

objectes d’art, com expliquem al capítol IV, ni tampoc poden canviar el caràc-

ter de la seva col·lecció. Per poder comprar un objecte d’art car han d’insistir i

demanar fons pressupostaris al ministeri responsable amb aquest propòsit

específic; generalment aquests fons no es poden destinar a cap altre propòsit. A

més, la recaptació de fons els resulta més fàcil durant la fase expansiva del cicle

econòmic en la qual els preus dels objectes d’art tendeixen a augmentar, i per

(10) Vegeu, per exemple, Eichenberger (1992).
(11) Considerem el cas de persones que posseeixen quadres de valor d’1 milió d’ecus cadascun. Pocs d’aquests
propietaris estarien disposats a pagar un lloguer de 50.000 ecus l’any (al tipus d’interès del 5% anual) o de 4.000 ecus
al mes per penjar aquest quadre a la paret de la seva sala d’estar.
(12) També estan subjectes a alguna d’aquestes anomalies els propietaris de cases particulars, especialment l’efecte
dotació (no vendrien la seva casa pel preu al qual estarien disposats a comprar-la), cosa que constitueix una raó més per
subratllar la semblança entre la taxa de rendiment de l’art i de l’immobiliari.
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(13) Singer i Lynch (1994), pàg. 215.
(14) Pommerehne (1994).
(15) Vegeu Coffman (1991).
(16) Pesando (1993).

comprar objectes d’artistes contemporanis «supervalorats».(13) Com a resultat,

els venedors a museus gaudeixen d’una taxa de rendiment sistemàticament

més alta.(14) Els directius de museus privats també tenen les mans lligades pels

patrons de la Fundació, que sovint –perquè també ells són col·leccionistes– s’hi

interposen i tendeixen a contagiar al museu de les seves mateixes inclinacions

psíquiques.

Com a crítica d’aquestes reflexions es podria argumentar que, perquè

un mercat sigui eficaç, és suficient que hi hagi un nombre de persones arbi-

trant al marge. No obstant això, en el passat, el mercat tan sols estava mig obert.

Encara que la situació ha millorat en el segle XX, l’arbitratge encara està molt

restringit. La venda al descobert (és a dir, vendre un actiu sense posseir-lo)

resulta impossible. L’oferta és bastant inelàstica a curt termini, ja que es triga

entre tres i sis mesos a comercialitzar un objecte (o sigui, perquè la casa de sub-

hastes l’accepti, el fotografiï, l’imprimeixi i distribueixi el catàleg, anunciï la

venda i convoqui la subhasta). A més, en molts casos apareix la informació

asimètrica. És típic que els venedors estiguin més ben informats sobre la quali-

tat del seu objecte d’art (per exemple, dels seus orígens) que no pas els com-

pradors. En alguns casos, però, els venedors saben poca cosa sobre els objectes

d’art que posseeixen, sobretot perquè no els van comprar personalment en un

mercat d’art organitzat; els poden haver heretat o haver-los rebut com a regal.

S’ha afirmat(15) que molts venedors infravaloren sistemàticament els objectes

que posseeixen amb la qual cosa un comprador professional pot aconseguir

uns rendiments molt alts comprant a preu baix i venent en un mercat organit-

zat. Però en una època en què els mitjans de comunicació proclamen l’alça

continua dels preus de l’art i de les antiguitats, pot passar just el contrari: els

propietaris d’objectes d’art de poc valor esperen preus tan elevats perquè difi-

cultin el tracte i excloguin els guanys fàcils. Coincidint amb aquests argu-

ments,(16) Pesando presenta proves d’anomalies sorprenents, fins i tot en el mer-

cat de gravats que, a causa de la seva multiplicitat, és més líquid que el d’altres

objectes d’art. La pintura dels artistes més coneguts es tracta en un mercat

molt estret. Els especuladors en art poden predir correctament l’augment de la
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demanda dels millors pintors, però és gairebé impossible que prediguin si la

prohibició de les exportacions i altres restriccions arbitràriament imposades

pels governs, com a resposta a pressions del públic vel·leïtós, puguin causar

una espectacular caiguda de preus. En general, la dependència dels preus de

l’art pel que fa a les intervencions de l’Administració i dels polítics dificulta l’ar-

bitratge. Aquesta mutilació dels mercats de l’art, que prové en part de causes

institucionals, redueix l’interès de l’estudi dels rendiments mitjos del mercat

de la cultura en conjunt. Tenen més importància les enormes diferències en les

possibilitats d’explotació dels desequilibris del mercat, que porten a uns

guanys molt elevats però també a unes grans pèrdues. D’això es desprèn que

l’ulterior progrés de l’economia del mercat de l’art requereix una profunda

anàlisi del comportament dels participants, que depèn de manera decisiva de

determinants institucionals, com l’organització museística o les intervencions

del govern i de l’Administració pública.

9.4. L’art com una inversió o com un bé de consum

El rendiment de la possessió d’objectes d’art no consisteix només a

beneficiar-se dels augments de preu, sinó també a obtenir una rendibilitat psi-

cològica, o sigui que l’art també és un bé de consum. Les investigacions dels

economistes sobre rendiments financers ha deixat gairebé de banda aquest

aspecte psicològic, que és el que bàsicament distingeix el mercat de l’art dels

mercats purament financers. En els pròxims paràgrafs analitzem les variables

que afecten l’elecció marginal entre comprar o posseir objectes d’art com a

inversió o com a bé de consum, amb les respectives conseqüències per al rendi-

ment financer.(17) La nostra anàlisi també contribueix a descobrir quin tipus d’ac-

tor domina el mercat de l’art, en una gamma que va des de l’extrem dels «col-

leccionistes purs» fins al d’«especuladors purs», i quins guanys i quines pèrdues a

curt termini apareixen com a conseqüència d’ajustos durant els desequilibris.

Es poden distingir cinc determinants:

1.Canvis en el risc

Els «especuladors purs», coeteris paribus, abandonen el mercat quan

augmenten els riscos financers imprevisibles, com els nascuts de la variància

(17) Vegeu també Beltratti i Siniscalco (1991).
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dels preus, així com altres factors de risc, com, per exemple, l’atribució incerta.

Els «col·leccionistes purs» són, si més no en principi, insensibles a aquests fac-

tors de risc; compren i posseeixen objectes d’art perquè els agraden i no els

importa que augmenti la variabilitat dels preus o la inseguretat de l’atribució.

Com més dominin el mercat els col·leccionistes purs, menor serà la rendibilitat

en equilibri; la major part del rendiment estarà fet d’avantatges psicològics.

2.Canvis en el cost

L’augment en el cost de vendre un objecte d’art o una limitació a la ven-

da deguda a la intervenció governativa, tendeix a fer desaparèixer els especula-

dors purs, però no afectarà els col·leccionistes purs, perquè aquests no tenen

intenció de vendre els seus actius, encara que de vegades ho facin. Un augment

en els costos d’emmagatzematge i d’assegurances també pot modificar el tipus

de compradors i de venedors, perquè és molt possible que es vegin afectats de

manera diferent.

3.Canvis inesperats en els impostos

Quan es graven les transaccions d’art amb molts impostos, els especula-

dors se’n van a altres mercats. D’altra banda, quan els impostos afecten tots els

camps, aquells que compren art només per raons financeres són novament atrets

al mercat de l’art si ofereix millors oportunitats d’evitar o evadir impostos. En

aquests casos, el mercat de l’art està cada vegada més dominat per especuladors

purs, i l’equilibri de rendiment financer net és igual que en qualsevol altre mer-

cat. Un factor important en el comportament dels col·leccionistes és si l’impost

recau sobre el patrimoni, com passa en la majoria dels països tot i que sovint no

s’aplica, o si l’impost es liquida només en el moment de la venda. En aquest últim

cas,el mercat és encara més limitat.

4.Canvis no esperats en la reglamentació

A pesar de les liberalitzacions del GATT i de l’OMC, i de les integracions

a gran escala com la Unió Europea, les restriccions sobre comerç d’art s’estan

fent més severes.(18) Això dificulta el comerç internacional d’art, porta a la crea-

ció de mercats d’art locals i tendeix a afavorir els col·leccionistes purs que no

tenen cap intenció de comerciar.

(18) Pommerehne i Frey (1993).
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5.Canvis en les modes i en els gustos

En alguns gèneres pictòrics, la demanda segueix una seqüència sistemà-

tica en el temps. Els retrats tenen al principi poc interès, tret del que pugui sus-

citar en la persona representada, en la seva família o en la seva empresa, i no

són objecte de comerç. Si el pintor es fa famós, el gènere no és important i es

comercia amb la pintura. Un bon exemple serien els retrats de Tiziano, l’objec-

te dels quals no és gaire important avui dia. Les circumstàncies socials afecten

els rendiments psicològics de posseir un gènere determinat d’objectes d’art.

Per exemple, avui dia, la pintura religiosa que representa una crucifixió o la tor-

tura d’un sant, o que ofengui altres creences religioses, els quadres d’escenes

sagnants de guerra o de caça morta, o per alguna altra raó políticament inac-

ceptables, no estan de moda i per tant, els col·leccionistes privats no les deman-

den. Aquest mercat, si és que existeix, està dominat per compradors que no es

veuen afectats per aquestes consideracions, sobretot, per museus d’art que

poden adduir que no estan interessats en altra cosa que en els aspectes histò-

rics o a completar alguna col·lecció d’art a la qual s’hagi dedicat el museu.

Aquests col·leccionistes purs tendeixen a dominar aquest tipus de mercat i, en

situacions d’equilibri, els ingressos psicològics són elevats i el rendiment finan-

cer, baix aquest tipus de pintura. Els especuladors participaran intensament en

aquest tipus de mercat d’art només en el cas que puguin preveure un canvi en

els gustos, que no sol tenir lloc.

Els estudiosos han mesurat fins ara les taxes de rendiment psicològic de

l’art comparant les diferències entre els rendiments financers de les inversions

artístiques amb els respectius rendiments dels actius financers. Aquest mètode

residual és molt laboriós per les raons anteriorment adduïdes.(19) Per tant, sugge-

rim que es tinguin en compte tres enfocaments més directes.

En primer lloc, els beneficis de consum de la contemplació de l’art hau-

rien d’aparèixer en els costos de lloguer dels objectes d’art. Es considera que, en

aquest cas, el consumidor paga per gaudir de l’art i no es veu afectat pels canvis

de preus. No obstant això, el mercat de lloguer d’objectes d’art a penes exis-

(19) S’han tret conclusions semblants sobre la teoria del creixement en què ha resultat inútil analitzar «el progrés tècnic»
com a residu examinant les diferències entre els ingressos i els productes de la mà d’obra i el capital. El mateix passa
amb els diferencials de salaris en la teoria del treball.
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teix.(20) La qüestió és per què no existeix aquest mercat, que revelaria els benefi-

cis psíquics «purs» de l’art. No són convincents els arguments que es presenten

per explicar aquesta absència de mercat: el perill dels préstecs es pot cobrir

amb una bona assegurança i amb avals i garanties; el cost de transacció no té per

què ser més gran que el d’altres àrees en les quals hi ha un mercat de lloguer.

Nosaltres pensem que la raó s’ha de buscar en els drets de propietat i en

el corresponent efecte de propietat que l’acompanya. Un objecte d’art rendeix

beneficis addicionals si es té en propietat (i no solament en lloguer), perquè

l’«aura» de l’objecte artístic es comunica al propietari.(21) Per tant, ni la persona

que desitjaria llogar està disposada a pagar el lloguer de mercat (que cobrís el

cost de capital, el de l’assegurança i d’altres), ni el propietari tindria una compen-

sació suficient amb aquesta renda per prescindir de l’objecte d’art quan el lloga.

Es podria dir que aquest argument és vàlid en el cas de col·leccionistes privats,

però no en el cas de les galeries i dels museus. No obstant això, la major part

dels propietaris de galeries privades són ells mateixos amants de l’art, i sovint es

comporten més com a col·leccionistes privats que com a empresaris comercials.

També és cert que molts dels propietaris de les galeries més importants tenen

una col·lecció privada considerable (Beyeler de Basilea n’és un bon exemple).

Els museus i les galeries, per tant, i amb molt poques excepcions, només inter-

canvien objectes d’art entre ells, però no en lloguen unilateralment.(22) Final-

ment, en les galeries purament comercials, que en general estan organitzades en

cadenes, els directors no estan subjectes a aquestes anomalies dels propietaris.

Nosaltres esperem i prediem que, en el futur, aquestes companyies llogaran els

seus quadres i altres objectes d’art, però que aquest mercat continuarà sense

tenir la importància de les grans galeries en les quals es compra i es ven art car i

(20) Aquesta afirmació està basada en el nostre ampli estudi a les cases de subhastes i a les galeries més importants. És
clar que hi ha un comerç de lloguer d’art (Stein ens en dóna exemples a 1977, pàg. 1029), però no té molta importància
comparat amb el lloguer de cases o d’automòbils, a més es troben explícitament exclosos els objectes d’art cars (un bon
exemple és «Art Concept, Leasing Gesellchaft für moderne Kunst» a Wuppertal, Alemanya, que exclou del lloguer tots
els  objectes que valguin més de 15.000 marcs). En els casos en què hi ha lloguer d’art, sovint aquest lloguer està
connectat amb el lloguer d’altres objectes,com per exemple,cases moblades o sales de museus per a ocasions especials.
Però fins i tot aquests tenen lloc solament a petita escala. No obstant això, a Europa, la major part dels programes de
lloguer estan molt subvencionats i es concentren en art contemporani relativament barat (hi ha exemples als Països
Baixos, a Dinamarca; per al cas de les «artoteques» en general, vegeu Dietze (1986). Els preus que es cobren són més
aviat petites comissions més que el preu d’equilibri del lloguer corresponent al valor dels objectes que es lloguen.
Alguns museus presten també a persones privades part dels seus tresors que no estan exposats,però només a molt petita
escala. Els lloguers també en aquest cas, difereixen molt dels preus de mercat.
(21) Vegeu Benjamin (1963).
(22) Frey (1994a) afegeix altres raons.
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important. Així doncs, el mercat de lloguer de l’art no ens donarà cap informació

sobre l’efecte quantitatiu dels avantatges psicològics de l’art.

En segon lloc, un altre enfocament per mesurar la quantitat d’avantatges

psicològics que es deriven dels objectes d’art, un enfocament més prometedor,

però poc sotmès a prova, seria el de calcular la disposició marginal a pagar per

contemplar art en un museu. L’avaluació d’aquesta disposició a pagar es pot abor-

dar de diferents maneres. Una és analitzant els factors en joc en els referèndums

sobre despesa pública en cultura, que hem examinat en el capítol anterior. Un

altre procediment més indirecte seria el d’inferir el desig dels ciutadans de pagar

pels museus sobre la base de models «del votant mitjà», uns models que inclouen

supòsits molt restrictius sobre el procés polític i econòmic. En el cas d’alguns

museus geogràficament més aïllats, es pot aplicar el mètode de cost de viatge,que

veurem al capítol X. Es poden utilitzar les equacions de salaris i preus hedònics(23)

quan se sap que funcionen bé els mercats respectius (aquestes anàlisis de cost de

viatge i de preus hedònics requereixen que se separin minuciosament els aspec-

tes que no estan relacionats amb el mateix museu, com la situació geogràfica i 

l’atractiu de l’edifici del museu, dels beneficis que es deriven dels objectes d’art).

Finalment, els mètodes de valoració contingent basats en sondejos fets amb màxi-

ma cura poden, en alguns casos, ser el mètode més apropiat per descobrir la dis-

posició dels individus a pagar per la contemplació de l’art. Probablement, una

combinació hàbil dels càlculs obtinguts amb una varietat d’enfocaments ens

donarà uns càlculs més fiables dels avantatges psicològics de l’art.

En tercer lloc, es poden inferir els avantatges psicològics del consum de

l’art analitzant els preus que s’han pagat per còpies d’originals gairebé perfec-

tes, sobre la base que aquests preus reflecteixen parcialment o totalment el pur

valor d’ús (ja que aquestes còpies fabricades «industrialment» no són, en si

mateixes, col·leccionables). En el cas de compres d’empreses, s’ha d’examinar

l’efecte de propaganda que té per a elles i que es pot captar a través del cost

d’aconseguir el mateix efecte per mitjà de la publicitat; per exemple, amb anun-

cis als diaris o a la televisió.(24)

(23) Vegeu la nota 17 del capítol 7.
(24) Aquests suggeriments els devem a Dominique Sagot-Duvauroux.
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9.5. Conclusions

Els estudis sobre la taxa de rendiment de les inversions en art ens han

permès fer uns descobriments interessants. Ara tenim un coneixement més

gran dels beneficis totals dels diferents objectes d’art. Podem respondre amb

certa seguretat a les afirmacions dels mitjans de comunicació i a les expectati-

ves que creen en el públic sobre la rendibilitat del mercat de l’art.

Alhora, la gran quantitat d’estudis dedicats a aquest tema han revelat

unes limitacions importants. Ha quedat clar que és inútil tractar el mercat de

l’art com un altre qualsevol i utilitzar-lo simplement com un terreny en el qual

demostrar el propi virtuosisme tècnic i analític.

En aquest capítol hem defensat la idea que és crucial considerar seriosa-

ment les característiques del mercat de l’art i integrar les diferències institucio-

nals i de comportament d’aquest mercat per distingir-lo dels altres. En particu-

lar, s’hauria de prestar més atenció a dos aspectes.

a) Els costos de transacció en el mercat de l’art són molt superiors que

en altres mercats d’inversió, especialment els mercats financers. També hem

assenyalat la importància decisiva dels impostos a l’hora de prendre decisions

de compra o de venda en art. La quantia i la naturalesa dels costos de transac-

ció i dels impostos dependrà de les institucions que hi hagi en un país o perío-

de, i també pot diferir molt entre els diferents tipus d’objectes d’art. L’existèn-

cia d’aquests factors impedeix que aquest mercat tingui la mateixa eficàcia que

la dels mercats financers.

b) Hi ha diferències de comportament notables entre els diferents

actors dels mercats d’art, unes diferències que han de ser tingudes en compte.

Hem presentat la hipòtesi que els col·leccionistes privats són més proclius a les

anomalies psíquiques que els especuladors i que els marxants professionals. Els

determinants de la magnitud i de la multiplicació dels beneficis psicològics de

ser propietari d’objectes artístics han rebut, fins avui dia, poca atenció en la lite-

ratura. Altres partícips subjectes a preferències i a limitacions molt diferents

són els directius de museus i els comerciants d’art. Tots aquests grups aconse-

gueixen uns tipus de rendiment molt diferents com a resultat de la seva partici-

pació en el mercat de l’art, i d’aquests rendiments el financer només és un i

potser no el més important.
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X. La valoració del patrimoni cultural 
des d’una perspectiva econòmica (*)

La conservació del patrimoni cultural és costosa i cal decidir quines

parts val la pena conservar. Es necessita, doncs, un mètode per valorar aquest

patrimoni cultural. Estudiarem diversos procediments d’avaluació proposats

pels economistes, com els estudis d’impacte o la disposició a pagar. També

sovint s’utilitzen sondejos d’opinió per conèixer la valoració pública de casos

especials. Tampoc no s’ha de menysprear l’expressió democràtica de l’opinió

dels ciutadans per mitjà del referèndum, que té l’avantatge d’integrar l’avalua-

ció i la decisió.

10.1. L’economia i el patrimoni cultural

El Govern i l’Administració pública prenen contínuament decisions

relacionades amb el patrimoni cultural. La conservació dels edificis i la repara-

ció i el manteniment crea costos i absorbeix recursos.

En especial, qualsevol edifici té uns costos d’oportunitat, com els ano-

menen els economistes, uns costos de renúncia a altres possibilitats, ja que els

solars dels edificis històrics es podrien aplicar a altres finalitats.Aquests costos

existeixen, encara que no tinguin expressió monetària ni estiguin comptabilit-

zats en cap balanç. Se solen passar per alt en les decisions polítiques i adminis-

(*) Agraeixo a Isabelle Vautravers-Busenhart i a Fèlix Oberholzr-Gee els seus comentaris útils.Vaig rebre el suport finan-
cer del Fons Nacional Suís (Projecte núm. 12-42480.94).Aquest treball fou publicat en primera versió a l’International

Journal of Cultural Property, vol. 6 (1997), núm. 2, pàgs. 231-246.
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tratives, si bé s’haurien de tenir en compte en qualsevol decisió socialment

equilibrada. D’altra banda, la conservació del patrimoni cultural públic reque-

reix unes despeses corrents per reparar i preservar els objectes.

Per prendre qualsevol decisió racional en relació amb aquestes qües-

tions és indispensable una estimació prèvia del valor del patrimoni cultural

comparat amb les alternatives pertinents. I per estimar aquest valor s’ha de

tenir en compte que hi ha valors de l’art que no es reflecteixen en el mercat.

Com ja hem vist al capítol I, les dimensions públiques de l’art inclouen com a

mínim les variables següents:

• un «valor d’existència» (la població es beneficia del fet que la cultura

existeixi, fins i tot si alguns dels seus individus no prenen part en cap activitat

artística);

• un «valor de prestigi», (perquè determinades institucions contribuei-

xen a un sentiment d’identitat regional o nacional);

• un «valor d’opció o d’elecció» (la gent es beneficia de la possibilitat

d’assistir a aquests esdeveniments culturals, fins i tot si no arriben efectivament

a fer-ho);

• un «valor d’educació» (l’art contribueix al refinament dels individus i

al desenvolupament del pensament creador d’una societat), i

• un «valor de llegat» (les persones es beneficien de la possibilitat de

llegar la cultura a generacions futures, fins i tot si elles mateixes no han pres

part en cap esdeveniment artístic).

10.2. Maneres de fer la valoració

10.2.1. Estudis d’impacte econòmic

La forma més coneguda de mesurar el «valor» d’una propietat cultural

és examinar els ingressos monetaris que genera; així, per exemple, s’examinen

les despeses en què incorren els assistents a un teatre o a una sala d’òpera

(preu d’entrada, menjars al restaurant, transport, perruqueria, vestits nous) i es

calcula l’efecte multiplicador provocat per aquestes despeses (així, el restau-

rant ha d’adquirir matèria primera i serveis, i pagar els seus empleats).
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Però la forma en què aquests estudis d’«Impacte Econòmic» mesuren

l’ingrés monetari no és correcta, perquè no calculen l’excedent social net, és a

dir, no dedueixen els costos del total de la producció (els pagaments de salaris

no són un benefici sinó un cost). La indústria cultural és molt aficionada a

demanar aquest tipus d’estudi, tot i que confon la mera utilització de recursos

amb un benefici social.(1)

Pitjor encara, no té en compte els valors que no es reflecteixen en el

mercat. Com acabem de dir, el patrimoni cultural i l’activitat artística, en gene-

ral, tenen valors d’«existència», de «prestigi», d’«opció»,d’«educació» i de «llegat», la

quantia dels quals s’ha de calcular amb la màxima precisió possible.

La investigació empírica ha mostrat que, depenent del sector cultural

que es consideri, aquests valors que no són de mercat, tenen sovint un import

significatiu. Els hem de tenir en compte quan fem aquests càlculs de cost-bene-

fici per dilucidar si una activitat cultural ha de rebre el suport públic.Aquests

estudis d’impacte econòmic, que no tenen en compte aquests valors, són molt

perillosos. Podria passar que una activitat o un edifici no artístic generés més

ingressos monetaris directes i indirectes que una activitat artística o que un edi-

fici històric. Amb la sola lògica d’aquests estudis d’impacte econòmic ens

podríem veure abocats a enderrocar un edifici històric i a substituir-lo per un

estadi esportiu o per un centre comercial, quan un estudi més complet donaria

un resultat contrari. Els bons economistes paren molt esment a no caure en

aquesta trampa, tot i que, de vegades, se’ls ofereixen grans quantitats de diners

per dur a terme aquests estudis.

10.2.2. Disposició-a-pagar

Hi ha una manera ben coneguda de valorar els béns que estiguin fora

del mercat: la «Disposició-a-Pagar» mesura el preu màxim que algú pagaria per

l’objecte o pel projecte en qüestió. S’han aplicat diversos mètodes en la pràcti-

ca(2) i els dos més utilitzats han estat:

(1) Els estudis d’impacte econòmic estan marcats per la ideologia de la total ocupació, que considera l’ocupació bruta,
no la generació de valor net, com a objectiu de la política econòmica. El fet que una institució cultural creï ocupació i
absorbeixi recursos no és un plus si aquests recursos es poden utilitzar en una activitat més lucrativa.
(2) Cropper i Oates (1992); Pommerehne (1987); Mitchell i Carson (1989).
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1. L’«enfocament hedònic del mercat», que deriva dels valors atribuïts a

un objecte cultural examinant els mercats privats que reflecteixen indirecta-

ment la utilitat de què gaudeixen les persones. Considerem un palau històric

situat en un parc meravellós al centre d’una ciutat. Coeteris paribus, un indivi-

du que atribueix un valor al palau i al parc estaria disposat a acceptar un treball

equivalent prop del palau per menys diners dels que li ofereixen en un altre

lloc. La diferència entre aquest salari més baix i el que li ofereixen en un al-

tre lloc constitueix una mesura monetària indirecta de la valoració que aquest

individu fa del palau i del parc. El valor que se’ls atribueix també es pot derivar

dels lloguers més alts, i dels preus augmentats de cases i solars que la gent esti-

gui disposada a pagar per gaudir del palau i del parc. Novament, la diferència

de preu comparada amb un pis equivalent o una casa o un terreny en un altre

lloc constitueix una valoració monetària del palau i del parc.Tot i que és engi-

nyosa, aquesta manera de mesurar indirectament el valor de la cultura no capta

tots els valors o efectes externs ja mencionats. En els preus dels terrenys i en

els de les cases, no s’hi inclouen ni el valor educatiu ni de llegat, ni tampoc el

valor de prestigi, d’existència o d’opció.

A més, el càlcul sobre la base de l’enfocament hedònic del mercat és

molt complex. Per obtenir uns resultat fiables de la comparació són necessàries

dues condicions principals: que els mercats de treball privats i de propietat

immobiliària es trobin en perfecte equilibri; que tota la resta es mantingui

igual, en aplicació de la clàusula coeteris paribus.Aquestes condicions es com-

pleixen molt rarament; amb la qual cosa, la valoració monetària del bé cultural

resulta esbiaixada en un grau difícil de determinar.

2. Un altre mètode molt utilitzat és el de l’enfocament del cost de des-

plaçament. Es presta especialment a mesurar el valor d’un objecte de patrimo-

ni històric; per exemple, un castell situat al camp. El públic inverteix diners en

el viatge al castell així com en el tiquet de l’entrada.Això constitueix una mesu-

ra d’utilitat que esperen obtenir de la visita.

El mètode del cost de desplaçament recolza en dos supòsits importants:

l’objecte en qüestió ha de ser l’únic propòsit del viatge i el viatge en si no pro-

dueix cap plaer. En molts casos, aquests supòsits són insostenibles perquè la

gent tendeix a combinar diferents objectius quan fan un viatge.A més, el castell

del nostre exemple pot estar situat en un paisatge atractiu o potser el viatge és

agradable també perquè es faci ben acompanyat, de manera que el cost no
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reflecteix la utilitat atribuïda al castell. És més, molts dels valors que no es reflec-

teixen en el mercat, igual que els efectes externs positius enumerats més amunt,

no són tinguts en compte. En el millor dels casos, el mètode recull únicament

una part del valor de prestigi i de l’educatiu.A més, és possible que, fins i tot en

condicions ideals, els costos no revelin tot el valor atribuït a l’objecte cultural

perquè la gent hauria estat disposada a fer un viatge més llarg i a pagar una

entrada molt més cara per poder disposar del bé en qüestió.

10.2.3. Estudis de Valoració Contingent

Com que els supòsits essencials requerits per aquests dos procediments,

en molts casos, no es compleixen suficientment a la pràctica, la major part dels

economistes ha utilitzat la «Valoració Contingent».Aquest tipus de valoració utilit-

za sondejos mostrals per calcular la voluntat o la disposició de pagar per algun

objecte cultural. El qüestionari inclou una situació hipotètica, i el terme «contin-

gent» es refereix al mercat construït o simulat que es presenta en el sondeig.

Aquest tipus d’estudis o sondejos ha estat molt àmpliament utilitzat

pels economistes per calcular el desig-de-pagar de la gent. La major part han

estat aplicats a estudis del medi ambient o estudis epidemiològics.(3) Un estudi

de gran importància política ha estat el recent de Carson et al. (1992) sobre la

Valoració Contingent del dany que hagi pogut provocar al medi ambient el

superpetroler Exxon Valdéz que, encallat el març de 1989 a l’estret de Prince

William a Alaska, va abocar 11 milions de galons de petroli al mar. Les enormes

sumes involucrades en els judicis associats amb aquest desastre han atret l’aten-

ció de tota la professió econòmica sobre aquest mètode d’investigació. Com a

conseqüència, el mètode de Valoració Contingent s’ha vist sotmès a una anàlisi

intensa. L’oficina de la National Oceanic and Atmospheric Administration dels

Estats Units (NOAA) va contractar dos premis Nobel –Kenneth Arrow i Robert

Solow– perquè presidissin conjuntament un tribunal que s’ocupés de calibrar

(3) Al llarg dels anys s’ha acumulat una gran quantitat d’experiència. En la seva bibliografia Carson et al. (1994) enumera
com a mínim 1.700 estudis en més de 40 països.Els primers exemples inclouen valoracions d’una reducció de la brutícia
i de la neteja de les cases, Ridker (1967); el dret de caçar aus aquàtiques, Hammack i Brown (1974); la disminució de la
congestió en parcs naturals, Cicchetti i Smith (1973); la millora de la visibilitat de l’atmosfera, Randall, Ives i Eastman
(1974); i el valor dels permisos de caça d’ànecs, Bishop i Heberlein (1979). La major part dels estudis intenten calcular el
valor del medi ambient. No obstant això, s’ha aplicat la teoria a un altre tipus de valoracions, com el valor de la reducció
del risc de morir d’un atac de cor (Acton,1973),o del risc de contreure malalties respiratòries (Krupnick i Cropper,1992),
i fins i tot, el valor d’una informació millor sobre els preus a les botigues de verdures (Devine, Marion, 1979).



(4) Arrow et al. (1993).
(5) S’han fet intents de mesurar la base de suport amb què compten les arts pel que fa a les despeses governamentals,com
els de Throsby i Withers (1983), i Morrison i West (1986). No conec més que dos estudis importants en els quals s’hagi
aplicat aquest procediment per mesurar el desig-de-pagar per objectes culturals específics: Bille Hansen (1995) ho utilitza
per estudiar la Reial Òpera Danesa de Copenhaguen, i Martin (1994) ho utilitza per al Museu de la Civilització a Quebec.

156 ■ LA VALORACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DES D’UNA PERSPECTIVA ECONÒMICA

el mètode de Valoració Contingent. El resultat de l’informe d’aquest tribunal(4)

conclou que «els estudis de valor contingent poden subministrar uns càlculs

suficientment fiables perquè puguin ser utilitzats com a punts de partida en

un procés judicial per taxar els danys, inclosos els valors de la «pèrdua d’ús

passiu». L’expressió «pèrdua de l’ús passiu» es refereix al valor potencial del

medi ambient per existència, opció i llegat. No obstant això, l’informe enumera-

va una llarga sèrie de requisits perquè fos vàlida aquesta conclusió. Els més

importants eren:

1. Entrevistes personals més que no pas estudis telefònics, que alhora

són preferibles als fets per correu.

2. El medi en què es troba l’objecte a valorar ha de ser descrit amb cla-

redat i detall.

3. Cal dir clarament a quin ús alternatiu es dedicarien els diners si el

projecte o la política valorats contingentment no es duguessin a terme (o sigui,

que cal especificar quines són les limitacions pressupostàries).

4. S’ha d’advertir als enquestats sobre els possibles substituts del bé que

s’intenta valorar (o sigui que s’ha d’aclarir quins altres castells o palaus es

poden visitar si es destruís el palau en qüestió).

5. Assegurar-se que l’entrevistat comprèn la pregunta i l’elecció sub-

jacent.

10.3. Aplicacions dels estudis de Valoració Contingent
a les arts

10.3.1. Estudis existents

Fins al moment, només uns quants estudis han utilitzat el procediment

de Valoració Contingent per a temes culturals.(5)
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No obstant això, les decisions sobre política cultural sobre si convé la

conservació d’un objecte del patrimoni cultural,o la seva destrucció o, si més no,

el seu abandonament sense remei són continues.Tenim uns bons exemples en el

cas dels castells o dels palaus. Un altre cas són les vil·les o cases d’estil «fin de siè-

cle» o «Jugendstil», que valdria la pena preservar, però que estan situades en llocs

que serien molt rendibles si s’utilitzessin per a d’altres propòsits i que sovint són

molt costoses de restaurar i de donar-los una utilitat. Un altre bon exemple 

són les «galeries comercials» de finals de segle XIX i principis del XX a París i d’al-

tres llocs,que es troben en mal estat però que encara es podrien restaurar.

Seria menys assenyat considerar els avantatges i els costos de preservar

el Coliseu o la Torre Eiffel, perquè no podem imaginar que a ningú se li ocorre-

gués enderrocar-los. Si per alguna raó es plantegés el cas de la demolició seria

innecessari un estudi de la valoració del contingent.

10.3.2. Problemes que plantegen els sondejos sobre les arts

Eleccions marginals davant d’eleccions totals

Els sondejos d’opinió presenten als interrogats una elecció de «tot o

res» o amb un bé indivisible. O es conserva la vil·la o la galeria en la seva totali-

tat o no se’n conserva res. Bille Hansen, per exemple, declara explícitament

que s’ha de mantenir el Teatre Reial Danès amb el grau d’activitat actual.(6) Molt

al contrari, sempre es pot variar el grau d’un bé o d’un servei, encara que els

proveïdors d’art sempre rebutgen aquesta possibilitat i ho fan molt enèrgica-

ment. Es podria proposar la renúncia a la part de ballet o a la part d’òpera, per

la qual cosa s’hauria d’interrogar els entrevistats sobre la seva disposició-a-

pagar per cada un d’aquests diferents graus d’activitat. Fins i tot una vil·la o

galeria d’art es podria conservar parcialment sense destruir-ne completament

el valor històric. Dibuixar aquesta corba de demanda per a diferents «dimen-

sions» o «qualitats» de bé cultural és, en principi, possible, però significaria mol-

ta més feina addicional, perquè l’estudi ha d’especificar exactament els dife-

rents nivells i fer-ho de forma comprensible per als enquestats.

(6) Bille Hansen (1995).
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Eleccions no optimitzants

El segon tema està molt íntimament lligat amb el primer, però no és

idèntic. El sondeig no inclou un algoritme d’optimització, una fórmula per calcu-

lar possibles i diferents millores parcials del bé patrimonial investigat. Així,

l’objecte històric es presenta als interrogats tal com és. Se suposa, implícitament,

que l’oferta ja és eficaç de dues maneres:

1. Les activitats de l’objecte es duen a terme amb una perfecció tan

gran que no es poden millorar sense renunciar a algun altre objectiu.Aquesta

suposició és, si més no, heroica. Se sap, després d’àmplies investigacions en el

camp de l’economia de l’art, que hi ha nombroses possibilitats de millora de

l’eficiència tècnica.

2. Els estudis de Valoració Contingent també comporten eficiència en el

sentit que se satisfan les preferències del consumidor. Els economistes de l’art

presenten proves aclaparadores en el sentit contrari. En especial, no tan sols els

directors de teatres i museus, sinó també els responsables de ciutats històri-

ques, tendeixen a seguir les seves pròpies preferències, que es poden desviar

sistemàticament i àmpliament de les del ciutadà mitjà, que són els que comp-

ten en els estudis sobre la disposició-a-pagar.

Escassos suggeriments 

Els estudis de mesura no tenen en compte gran part del coneixement

acumulat per l’economia de la cultura. Per tant, solen passar per alt unes

excel·lents oportunitats de millora en la presentació i la conservació de l’art.

Una aportació molt útil dels economistes a la preservació del patrimoni cultu-

ral seria presentar fórmules conegudes o innovadores per a una millor utilitza-

ció. Prenem l’exemple d’un circ romà que es pot fer servir per a tota mena de

representacions artístiques o esports i celebracions, de manera que els interro-

gats puguin mostrar un desig-de-pagar més gran perquè el circ s’ha revifat.

¿Quins valors?

No està clar del tot quines preferències cal tenir en compte en els estu-

dis sobre valoració de contingent en les arts i en altres camps. Hi ha dos aspec-

tes que revesteixen una importància particular:
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1. Com hem vist al capítol IX, les anomalies psicològiques(7) tenen un

paper molt important, sobretot la disparitat de valoració entre pèrdues i

guanys. Aquest «efecte dotació» ens du a una gran diferència entre la disposició

a pagar per aconseguir alguna cosa i la disposició a acceptar una privació

d’allò que es té, cosa que, d’acord amb la teoria econòmica bàsica, hauria de ser

aproximadament igual. En un estudi sobre la valoració del medi ambient, deter-

minats caçadors d’ànecs, per exemple, estaven disposats a pagar per protegir

les maresmes que utilitzen els ànecs, una mitjana de 47 dòlars per caçador, però

els caçadors exigirien per terme mig 1.044 dòlars, és a dir, 22 vegades més, per

acceptar una pèrdua que els deixaria sense maresmes.(8) L’efecte dotació ha

estat associat amb la idea d’un «patrimoni nacional» de l’art.(9) Les pèrdues

tenen un valor molt alt. Imaginem que França perd la Mona Lisa, Roma el

Coliseu o Florència la Galeria dels Uffizi. Imaginem, però, que cap d’aquests tre-

sors històrics hagués existit mai. ¿Realment França necessita la Mona Lisa? Té

centenars d’altres obres d’art als seus museus. ¿Realment necessita Roma el

Coliseu? Té molt a prop l’espectacular Fòrum Romà amb uns arcs de triomf

grandiosos. ¿Realment Florència necessita la Galeria dels Uffizi? Té altres

museus importants a més de la Catedral. Vist d’aquesta manera, els ciutadans

s’haurien de mostrar poc disposats a pagar per adquirir aquests objectes cultu-

rals, si no els tinguessin al seu país. La qüestió és quina de les dues valoracions

és la que s’ha de tenir en compte o quin punt de partida es tria per a l’enques-

ta. Partir de l’estatu quo i esbrinar quina seria la valoració d’una pèrdua té un

cert sentit. No obstant això, amb una perspectiva a llarg termini, la situació can-

via. Un cop que haguem partit de la hipòtesi que l’objecte no ha existit mai o

que s’ha perdut fa molt de temps, l’efecte dotació s’esvaeix i la valoració del

respectiu objecte d’art disminueix de manera espectacular.

2. L’art és internacional i no és estrany que la cultura d’un país la valo-

rin més els estrangers que no pas els habitants del mateix país. No obstant

això, els estudis de Valoració Contingent normalment examinen només els habi-

tants d’aquest país. Per exemple, Bille Hansen(10) només va interrogar els resi-

dents de Dinamarca per al seu estudi sobre el Teatre Reial. Tot i que en aquest

(7) Vegeu també Kahneman,Slovic i Tversky (1982);Arkes i Hammond (1986);Bell,Raiffa i Tversky (1988);Dawes (1988);
Frey i Eichenberger (1989a);Thaler (1992).
(8) Hammack i Brown (1974).
(9) Frey i Pommerehne (1987).
(10) Bille Hansen (1995).



(11) La generació jove d’avui dia valora més els monuments del Jugendstil que la generació anterior que va ser la que el
va construir. D’altra banda no tot allò que en el passat es va anomenar «art» es considera que ho sigui.
(12) Schelling (1984).
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cas particular fos admissible, aquest enfocament en altres casos seria un error

greu. Les ruïnes dels Maies, a les jungles de l’Amèrica Central, per exemple,

amb tota probabilitat, són menys valorades pels habitants que pels nord-ameri-

cans i europeus, que probablement es mostrarien molt disposats a pagar per

conservar aquestes ruïnes.

Es podria objectar que els interrogats locals mostrarien alguna disposi-

ció a pagar per la valoració de les perspectives d’atreure turistes. Però aquesta

valoració no tindria en compte el «valor d’opció», que no té res a veure amb les

visites efectives. Fins i tot en condicions ideals, els residents locals no podran

aconseguir més que una petita part del valor d’opció si cobren «royalties» per

les fotografies i les pel·lícules sobre l’objecte artístic per poder difondre’l a la

resta del món. Una dificultat semblant es planteja amb les generacions futures,

a les quals no es pot sondejar. Part d’aquest valor queda inclòs en el «valor de

llegat» dels enquestats, però per a això el qüestionari ha de ser dissenyat amb

molta cura. En el cas dels objectes del patrimoni artístic, la gran dificultat con-

sisteix a captar el desig de pagar de les generacions futures, perquè les qües-

tions que aquí es tracten solen ser a molt llarg termini i se sap que les preferèn-

cies sobre art varien sistemàticament d’una generació a una altra. Les persones

de més edat tendeixen a donar menys valor a l’art contemporani del que li

donen les generacions subsegüents.(11)

Valors específics davant de valors estadístics

Els individus valoren els objectes d’art individuals, com ara un monu-

ment, de manera molt diferent a com valorarien un objecte no especificat o

estadístic.Aquesta disparitat va aparèixer per primera vegada en el cas de les

vides humanes.(12) La gent està disposada a gastar unes sumes enormes de

diners per salvar la vida d’una persona determinada, per exemple, la d’un nen

que ha caigut dins d’un pou. Però estan disposats a esforçar-se molt menys per

salvar la vida d’algú que encara no ha estat identificat, per exemple, a utilitzar

recursos per reduir el nombre d’accidents mortals a la carretera. De manera

anàloga, els enquestats es mostrarien disposats a pagar molt més pel Teatre
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Reial Danès i pel museu de la Civilització de Quebec, que no pas pel finança-

ment públic de les arts en general.

10.3.3. Aspectes positius de la Valoració Contingent

Igual que qualsevol altre sistema de valoració, els estudis de Valoració

Contingent topen amb problemes i dificultats. No obstant això, és important

recalcar que també revelen nous aspectes dignes de consideració.

Grans esforços d’investigació 

Els estudis de Valoració Contingent prometen donar uns resultats molt

positius perquè forcen els investigadors a fer una anàlisi àmplia i decidida

sobre l’objecte artístic en qüestió. El qüestionari ha de complir uns requisits

molt estrictes perquè sigui útil i, encara més, el sondeig ha d’incloure els visi-

tants i els no visitants. La utilitat d’un estudi de Valoració Contingent augmenta

si els supòsits que es facin al llarg de l’anàlisi es discuteixen i es varien de for-

ma sistemàtica per avaluar la solidesa dels resultats.

Avantatges indirectes

Els estudis de Valoració Contingent tenen el gran avantatge de captar

els valors d’existència, d’opció i de llegat: «el mètode de Valoració Contingent

sembla ser l’únic capaç de donar llum sobre valors que podrien tenir molta

importància»,(13) ja s’ha assenyalat que aquests «valors de no-utilització» tenen

una importància particular en les arts.

Qualitat i no tan sols quantitat

Un retret molt freqüent que solen fer els «experts en art» és que els enfo-

caments econòmics només mesuren la quantitat d’art però no la qualitat. La

Valoració Contingent prova la falsedat d’aquestes acusacions.El nombre de visites

que es facin a un teatre, a un museu o a un monument, no compta tant com la

valoració que d’aquestes visites en facin els individus involucrats.A més, es troben

integrats els «valors de no-utilització». Les valoracions respectives es comparen

amb les alternatives, sobretot amb altres possibles utilitzacions dels fons recaptats

amb impostos,o amb impostos més baixos i un consum privat superior.

(13) Portney (1994), pàg. 14.
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10.4. Com combinar la valoració i la decisió 
per mitjà de referèndums

Les decisions públiques sobre assumptes culturals es prenen a través

d’un procés politicoeconòmic en què els polítics, els funcionaris púbics, els

grups interessats i els ciutadans contribuents s’influeixen mútuament dins d’un

marc constitucional. Algunes decisions culturals es prenen a escala local, d’al-

tres a escala regional, cantonal, provincial, autonòmica i fins i tot, de vegades,

nacional. Aquestes decisions són normalment molt complexes perquè hi ha

moltes interaccions i molt diferents.

No obstant això, la situació pressupostària i les limitacions administra-

tives sempre tenen molta importància i determinen en gran mesura quants

diners es gasten en art. Per contrast, els estudis de disposició-a-pagar, com que

investiguen qüestions de benestar social i no les restriccions polítiques, solen

tenir poc pes en la decisió final.Alguns dels implicats poden, en alguns casos,

utilitzar els resultats d’aquests estudis per reforçar els seus arguments, sempre

que redundin en el seu propi interès.

El principal problema amb els estudis de disposició-a-pagar és que se

centren en qüestions de benestar social, però estan divorciats de les decisions

polítiques. Per tant, aquí proposem que es mostri el desig de pagar i que la

decisió es prengui a través d’un referèndum popular.Aquesta proposta té una

gran força lògica. De fet, el tribunal de la NOAA, presidit per Arrow i Solow, va

demanar que «la valoració de contingent adoptés la forma d’un referèndum».(14)

Un estudi de Valoració Contingent ben dissenyat imita un referèndum popular.

Aleshores ¿per què no utilitzar-ho? Els referèndums com a mecanisme de pren-

dre decisions tenen molts avantatges sobre les decisions democràtiques preses

per la via de la representació. En particular, els referèndums defugen el «proble-

ma del mandant» i constitueixen una barrera molt efectiva contra una autono-

mia abusiva de la classe política, com he explicat al capítol anterior.(15) Tots dos

aspectes tenen una importància particular en el cas de les decisions culturals,

perquè els polítics i buròcrates tendeixen a tenir una llibertat més gran en

aquest terreny que en qualsevol altre.

(14) Arrow et al. (1993), cita de Portney (1994), pàg. 9.
(15) Vegeu també Frey (1994b); Bohnet i Frey (1994).
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A la pràctica s’ha mostrat(16) que els ciutadans, individualment, no tan

sols tenen en compte els valors-usuaris, sinó també els valors d’existència, d’op-

ció i de llegat a l’hora de votar. Tot i això, se solen esgrimir cinc arguments dife-

rents contra l’ús de referèndums populars a l’hora d’establir la política cultural.

10.4.1. Ciutadans incapaços
S’ha afirmat que els votants estan mal informats i que són poc intel·li-

gents en qüestions culturals i, per tant, no es pot confiar que preguin bones

decisions. La crítica referent a la falta d’informació és dubtosa, perquè quan es

dóna als ciutadans la capacitat de decidir, aquests s’ocuparan d’informar-se i no

ho fan actualment perquè no tenen res sobre què decidir. El procés de discussió

induït pel referèndum produeix la informació necessària per poder decidir; un

servei que l’investigador ha de produir artificialment quan emprèn un sondeig

sistemàtic. Pel que fa a la falta d’intel·ligència dels ciutadans en relació amb l’art,

els referèndums es troben, és clar, en la mateixa situació que tots els mètodes de

disposició-a-pagar i s’ha de repetir que les preferències individuals tenen impor-

tància i en canvi no els coneixements més o menys superiors que pugui tenir

una elit cultural o política.

10.4.2. Ciutadans superficials

També s’ha dit que els votants no prenen les decisions de referèndum

amb seriositat. És cert que són de «cost baix» (vegeu Klient, 1986; Kirchgässner i

Pommerehne, 1983), però això també és aplicable a les respostes als qüestiona-

ris dels sondejos de Valoració Contingent (però no al mètode de costos de viat-

ge que examina un comportament ja revelat). Es podria dir que els individus

prenen la resposta d’un sondeig fins i tot més a la lleugera perquè la situació

és, en aquest cas, hipotètica. La votació en un referèndum està, a més, associada

a un cost social de certa magnitud quan la discussió prèvia al referèndum sigui

intensa. En aquest cas, qui adopti una posició definida i no pugui defensar-la es

veu sancionat per l’opinió dels seus veïns i dels seus congèneres. Les discus-

sions intenses no són atípiques en els referèndums sobre cultura.

(16) Frey i Pommerehne (1990), capítol 10.
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10.4.3. La influència de la propaganda

Es critica que, en els referèndums, els grups interessats i els diferents par-

tits pretenen influir sobre el vot a través dels diaris, la ràdio i la televisió amb unes

campanyes intenses. No obstant això, la societat oberta es defineix per l’admissió

de propaganda de tots els partícips.No està clar a priori quin és l’efecte de la pro-

paganda sobre un referèndum.Normalment,els interessos culturals estan ben orga-

nitzats i motivats; neixen d’institucions culturals molt subvencionades com els

museus, els teatres, les orquestres i les organitzacions artístiques. Els individus que

no tenen cap interès en aquests temes o que s’oposen a les arts solen ser general-

ment d’un nivell educatiu inferior amb uns ingressos inferiors i també amb uns

nivells de participació política inferiors. Molt sovint estan organitzats molt defi-

cientment,de manera que la influència que puguin exercir a través de la publicitat

és petita. Els amants de l’art no han de témer, per tant, l’activitat propagandística

associada amb els referèndums.

10.4.4. Participació reduïda

La participació en un referèndum està limitada de dues maneres:

1. Els ciutadans decideixen no votar. Els ciutadans no participants equi-

valen als individus que es neguen a contestar les preguntes d’un sondeig en un

estudi de Valoració Contingent. La motivació no és la mateixa, però és molt

semblant. La raó més important d’aquesta falta de participació és l’absència

d’interès pels temes culturals, i per això es podria dir que no fa tant mal que

aquesta gent no voti o no contesti.

2. Hi ha gent, sobretot els estrangers i les generacions del futur que, com

hem vist, estan formalment exclosos en una votació, però això és aplicable als

sondejos. En qualsevol cas, els votants també tenen en compte alguns d’aquests

interessos. En la mesura en què aquests interessos estiguin relacionats amb el

turisme, la propaganda els utilitzarà per induir als votants a decidir a favor seu.

10.4.5. Adquisició de coneixements

En un referèndum popular, els votants no poden decidir més que entre

un «sí» i un «no», mentre que en els sondejos es pot recollir més informació.
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Aquest és un clar avantatge d’aquest tipus d’estudi. No obstant això, els resultats

dels referèndums es poden analitzar comparant-los entre ells (algunes vegades

amb sèries temporals), uns mètodes que proporcionen informació addicional.

Ha estat possible, per exemple, aïllar així diversos «efectes de no-usuari».(17) A

més, encara que la decisió d’un referèndum en si mateixa estigui limitada al sí o

al no, la intensitat de la preferència es reflecteix parcialment en la participació.

El fet que l’exercici d’aquesta preferència sigui una decisió democràtica vincu-

lant tendeix a augmentar la seriositat amb la qual es pren la decisió.

Aquests cinc arguments, que sovint s’esgrimeixen contra l’ús de refe-

rèndums en les arts no són, doncs, convincents. El principal avantatge dels

referèndums sobre tots els altres mètodes, inclòs el de Valoració Contingent, és

que combinen la valoració amb la presa de decisió.

10.5. Conclusions

La nostra discussió ha mostrat que els procediments de disposició-a-

pagar i,especialment, la Valoració Contingent són útils, però tenen un inconvenient

fonamental i és que no estan lligats a les decisions polítiques. Els referèndums

populars combinen la valoració de les alternatives o dels costos d’oportunitat

amb la decisió democràtica. Aquesta combinació és especialment pertinent i

beneficiosa en el cas de les decisions culturals. Els intel·lectuals que volen con-

tribuir a la conservació del patrimoni cultural no s’haurien de limitar a fer estu-

dis de disposició-a-pagar, sinó que haurien d’aportar noves idees per fer canvis

constitucionals que permetin la utilització de referèndums populars per a la

presa de decisions culturals.

A Suïssa es duen a terme aquest tipus de votacions de forma rutinària a

tots els nivells governatius. Com ha mostrat la investigació empírica, els votants

estan disposats a donar suport a una part important d’aquestes despeses cultu-

rals. De fet, tendeixen a mostrar-se més favorables a aprovar despeses que donin

suport a la cultura que no a un altre tipus de despeses. El que ens revela l’exem-

ple de Suïssa és que les votacions populars sobre temes de patrimoni cultural

es poden dur a terme, i que es pot comptar amb la justesa del vot popular.

(17) Vegeu Frey i Pommerehne (1990), capítol 10.
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XI. Les falsificacions en art: 
¿quines falsificacions? (*)

El debat sobre la falsificació en art sol centrar-se normalment en dos

aspectes: el legal i el de la història de l’art. Els homes de lleis acostumen a con-

siderar la falsificació en termes de frau. Per tant creuen que els falsificadors i les

seves obres haurien d’estar perseguits. Els historiadors de l’art es fixen en el

caràcter únic i en l’«aura» d’un treball original que, per aquest motiu, han de ser

protegits de les imitacions.

En aquest últim capítol examinarem les falsificacions des del punt de

vista econòmic. La seva anàlisi i les conclusions difereixen en gran mesura de

l’opinió de juristes i d’historiadors de l’art, ja que tots dos acostumen a tenir

una actitud negativa envers les imitacions i sovint aconsellen una política

repressiva. Jo no faig, en aquest tema, cap distinció entre els diversos termes

amb què se solen designar aquestes obres, com ara còpies, falsificacions, impos-

tures, imitacions o plagis. En general, aquestes distincions no tenen cap interès

des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica. No obstant això, no neguem que

hi hagi situacions en les quals té sentit econòmic establir algunes diferències,

per exemple: entre còpies legals i còpies il·legals.(1)

D’aquesta anàlisi es desprèn una conclusió important: que les reproduc-

cions no necessàriament impliquen una acció perniciosa, sinó més aviat benefi-

ciosa, i el fet que siguin tan nombroses indica que aquesta multiplicació de l’o-

(*) Una versió d’aquest capítol es publica al llibre del professor Frey sobre economia de l’art, editat per Springer Verlag.
(1) Lazzaro, Moureau i Sagot-Duvauroux (1998), Benhamou i Ginsburgh (1998) i Benghozi i Santagata (1998), proposen
unes classificacions molt útils.



riginal és una font d’utilitat per a aquells que les demanden i estan disposats a

pagar per elles.

11.1. Una activitat molt difosa

La falsificació d’obres d’art ha estat sempre una activitat molt difosa.(2) Va

des de la reproducció d’objectes d’art fins a la de textos escrits (com, per exem-

ple, els Protocols dels Savis de Sió), relíquies històriques (com la majoria dels

cinturons de castedat o les cadires de tortura de la Inquisició espanyola), obres

musicals, falsificacions fetes amb una intenció política (com la Donació de

Constantí, que intentava afirmar el dret dels papes medievals al poder temporal),

o com a propaganda bèl·lica o d’espionatge, la falsificació de bitllets de banc i,

molt important, les còpies comercials d’articles de marca com els perfums de

Chanel, Dior, rellotges Rolex, Bulgari o Cartier, camises de Versace, Lacoste o

Giorgio Armani o equipatge de Gucci, Prada o Louis Vuitton.(3) Aquest capítol se

centra en les falsificacions en l’àmbit de les belles arts, especialment en pintura.(4)

Encara que el punt de vista econòmic contempla de forma positiva les

falsificacions (si més no, comparant-les amb l’actitud negativa que predomina

dins del terreny legal i en el de la història de l’art), això no significa que les fal-

sificacions no creïn problemes. De fet, apareixen costos alts tant en el costat de

l’oferta com en el de la demanda d’aquest mercat. Però sostinc que molts d’a-

quests problemes es poden pal·liar i, fins i tot superar, amb les disposicions ins-

titucionals i legals adequades.

11.2. Opinions predominants sobre falsificacions

11.2.1. La postura legal

Els homes de lleis s’ocupen dels fraus relacionats amb les activitats de

còpia, és a dir, de la creació, la compra i la venda de reproduccions. Destaquen

dues situacions:
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(2) Vegeu l’utilíssim llibre publicat per Jones (1990) per a una exposició sobre Fake? The Art of Deception, («¿Falsifica-
cions? L’art de l’engany») al Museu Britànic. Altres treballs pertinents són els de Neuburger (1924), Kurz (1948), Isnard
(1969), Savage (1963), Hamilton (1980), Waldron (1983) o Dutton (1983).
(3) Benghozi i Santagata (1988) han calculat quantitativament la importància de les falsificacions comercials.
(4) Per a les primeres publicacions de literatura en aquest sentit, vegeu Reisner (1950).



En primer lloc, una persona compra una falsificació creient que es trac-

ta de l’original. Ha adquirit un objecte artístic i és raonable que esperi que

aquest compleixi les condicions estipulades en la venda. Així doncs, tenim 

que un quadre comprat a un antiquari conegut o a la subhasta d’una firma co-

neguda ha de ser realment un original. La majoria de cases de subhasta garan-

teixen que si el quadre no fos original, com ha estat especificat, n’admetran la

devolució. No obstant això, hi ha d’altres casos en què el venedor enganya deli-

beradament el comprador i la transacció constitueix un acte il·legal.

En segon lloc, tenim un artista que crea un objecte tangible (un quadre

o una escultura) o un d’intangible (una novel·la, una obra de teatre o una peça

musical), però roba la idea d’un altre artista sense el seu consentiment i sense

oferir-li cap compensació.

Aquests dos casos constitueixen un frau, però una petita variació pot

convertir-los en una transacció legal. Si un comprador té expectatives poc rao-

nables (per exemple, si paga molt poc per un «Rembrandt» en una fira de

poble), el venedor no n’és responsable i entra en vigor la clàusula de «caveat

emptor». En el segon cas, a un artista li és permès de reproduir un estil o treba-

llar tan íntimament dins d’un moviment (per exemple, dins de l’Impressionis-

me) sense violar cap dret, és a dir, que hi ha idees artístiques que no poden ni

han de ser protegides.

Les normes legals de cada país i en cada moment no estan necessària-

ment d’acord amb els punts de vista morals que els experts en art i els artistes

mantenen sobre les falsificacions en general. Però la valoració moral és impor-

tant perquè n’afecta el comportament, si més no en certa mesura. El sentit del

que és censurable en la còpia d’obres d’art ha canviat molt amb el pas del

temps. En segles passats, a Occident (fins i tot a altres llocs), copiar el treball

d’altres artistes era una activitat perfectament acceptable. Miquel Àngel va falsi-

ficar un treball del seu mestre Domenico Ghirlandaio per demostrar la seva

capacitat com a artista, encara que la seva falsificació del Cupido adormit, que

va vendre el 1946 com a escultura clàssica, és possible que no fos tan

innocent.(5) Es diu, fins i tot, que hi ha compradors que s’han alegrat de tenir

una reproducció, fins i tot si el que volien era comprar un original. Així per
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(5) Vegeu Wilson (1990).
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exemple, els compradors del bust renaixentista que es deia que era de Lucrezia

Donati van alegrar-se molt quan van descobrir que era una falsificació i que

existís un artista amb tant talent.(6) En relació amb les relíquies religioses, la

seva autenticitat no era important, sinó que el seu valor depenia de la capacitat

que tinguessin per fer miracles. Les relíquies sagrades es multipliquen sense

perdre el seu valor, i tenim el cas de cinc esglésies que afirmaven que posseïen

el cap original de sant Joan Baptista.(7)

Avui dia, un quants artistes, com Salvador Dalí o Magritte, van esborrar

intencionadament la diferència entre l’original i la còpia per rebel·lar-se contra el

pes d’un passat mort. És clar que si aquests artistes i determinats moviments

artístics com l’art actiu, l’art autodestructiu o l’art terra, es neguen a establir

aquesta distinció, no tenim cap motiu, ni moralment ni legalment, per condem-

nar aquestes «falsificacions», ja que el terme perd el seu significat.

11.2.2. La postura dels historiadors de l’art

La postura dominant entre els historiadors de l’art és que l’original té

una qualitat única que la còpia no té. L’obra d’art original té una «aura» que,

encara que invisible, és real.(8) En molts casos ja no és possible distingir l’origi-

nal de la reproducció, ni tan sols utilitzant els mitjans tècnics més moderns es

pot establir la diferència. Per tant, no són l’aspecte estètic o físic de l’obra d’art,

sinó més aviat el context i la història que envolten la seva creació, els elements

que li donen el segell d’original.

A un economista li costa una mica seguir aquests arguments, però fins i

tot els experts en art que tenen una bona reputació es troben perduts a l’hora

d’explicar per què una còpia perfecta es considera de molt menys valor que l’ori-

ginal. Així, per exemple, hem de dir que l’antic director del museu britànic, sir

David Wilson, va arribar a dir: «la pregunta fonamental sembla que no tingui res-

posta, tot i que els psicòlegs intenten explicar per què un objecte que s’ha mani-

festat com a fals perd immediatament les seves virtuts.»(9)

(6) Jones (1990), pàg. 15.
(7) Loewenthal (1990), pàg. 18.
(8) Benjamin (1963).
(9) Wilson (1990), pàg. 9.



No obstant això, la diferencia és real, en el sentit que la majoria dels pro-

pietaris d’obres d’art tenen una gran desil·lusió quan s’adonen que una obra que

creien que era original resulta que és una còpia. Aquest mateix sentiment,no ho

neguem, embarga també l’ànim d’economistes i d’altres racionalistes. Hem de

destacar, però, que aquest «culte a l’original» no és una empremta indeleble de

l’ésser humà, sinó que depèn del moment històric. Com ja hem dit, la còpia feta

per Miquel Àngel de l’escultura de Ghirlandaio no es considera un frau, ni que

tingui menys qualitat. De fet, Vasari ho considerava un triomf que va col·locar

el jove Miquel Àngel entre els grans escultors del seu temps i més enllà.

Per contrast, les còpies que van Meejeren va fer d’obres de Vermeer es

van considerar molt inferiors en qualitat un cop van ser descobertes. David

Wilson(10) les qualifica d’«horribles» i Jones(11) parla de «quadres grotescos a causa

de la lletjor i l’aparença desagradable, totalment diferents dels Vermeer». Però

abans del descobriment, el gran historiador de l’art Abraham Bredius va escriure

sobre la còpia que Meejeren havia fet del Crist a Emaús de Vermeer: «és un

moment meravellós en la vida de l’amant de l’art aquell en què es troba de sobte

davant d’un quadre d’un gran mestre fins aleshores desconegut, un quadre intac-

te, amb la tela original i tal com el pintor el va fer al seu estudi.Quin quadre! Ni la

meravellosa firma ni el «pointillé» del pa que Crist est beneint, són necessaris per

convèncer-nos que el que tenim aquí, m’inclino a afirmar, és l’obra més gran de

Johannes Vermeer de Delft...»(12)

Més recentment, alguns copistes com Tom Keating(13) s’han convertit en

famosos de la televisió: el seu treball és considerat com essencialment sense valor

pels coneixedors de l’art, però reben una gran quantitat d’atencions perquè han

aconseguit enganyar aquests experts en art. En part, com a resultat d’aquests fets,

molts historiadors de l’art prenen amb menys fervor l’existència de reproduc-

cions i de còpies,(14) i no consideren ja que aquella «aura» és exclusiva de l’origi-

nal. Més aviat, les obres d’art es consideren part de la història i aquesta història

inclou les modificacions, renovacions i còpies. De fet, en molts casos, les diferèn-

cies són tan difuses que no tenen cap significat. Un bon exemple ens el propor-
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(10) Wilson (1990), pàg. 9.
(11) Jones (1990), pàg. 15. Jones ens fa un relat de les activitats de Van Meegeren (1990), pàgs. 237-240.
(12) Burlington Magasine, novembre 1937.
(13) Vegeu Jones (1990), pàgs. 240-242.
(14) Jones 1990.
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ciona L’últim sopar, de Leonardo da Vinci, que podem admirar a Milà, tantes

vegades renovat i parcialment repintat.

Un cop dit això, persisteixen els dubtes: ¿per què en la majoria de casos

els propietaris tenen una desil·lusió mortal quan descobreixen que tenen una

còpia en lloc d’un original? Això és un fet fins i tot en el cas que tots dos qua-

dres siguin idèntics i que el valor de venda no tingui importància perquè no es

pensa a vendre’l.

11.3. Efectes benèfics de les imitacions

Tres són els beneficis fonamentals que ens proporcionen les còpies des

del punt de vista econòmic.

11.3.1. Demanda revelada

El fet que s’imiti i es reprodueixi un original indica que l’esmentada

obra d’art té demanda. Això, alhora, demostra que els consumidors experimen-

ten un guany d’utilitat en la contemplació, la lectura o en altres plaers que

pugui proporcionar l’objecte artístic, que es reflecteix en una disposició-a-

pagar. Les imitacions serveixen per propagar l’original i fer-lo accessible a un

públic més ampli i, per tant, augmenta la utilitat total per als possibles consumi-

dors. Aquest «efecte de propagació» es produeix tant si les còpies es fan de for-

ma legal com il·legal. Des de fa un quant temps, els propietaris d’una obra d’art

original, entre ells els principals museus d’art, han estat venent rèpliques exac-

tes d’algunes peces de les seves col·leccions a les botigues del museu. L’efecte

de propagació també s’aconsegueix quan les còpies es fan il·legalment, com en

el cas dels mobles, de les obres musicals o dels objectes artístics. Alguns museus

barregen còpies i originals de manera conscient.(15) La vella idea de museus de

còpies únicament ha tornat a sortir a la llum de la mà de Banfield.(16) En alguns

«museus» situats en centres comercials i en altres llocs semblants, aquesta idea

s’ha posat en pràctica.(17)

(15) Pommerehne i Granica (1995), pàg. 247.
(16) Banfield (1984).
(17) Benhamou i Ginsburgh (1998).



El creador de l’obra d’art original es pot beneficiar de les còpies de

dues maneres diferents:

1. Pot rebre drets d’autor en el cas d’una còpia legal. En el cas de la

música, aquesta sol ser la seva font d’ingressos més important. Això té menys

importància en el cas de la pintura, encara que en alguns casos els ingressos de

pintors per la reproducció de les seves obres són notables.

2. Fins i tot si les còpies es fan sense el consentiment de l’autor de l’origi-

nal, (és a dir, il·legalment), aquest últim se’n pot beneficiar indirectament. Es pro-

paga el nom de l’autor, i això li permet en un futur vendre obres originals a preus

més elevats. És interessant observar que com més s’assembli la còpia a l’original

més se’n beneficiarà l’autor. En el cas que aquesta còpia s’atribueixi a l’autor de

l’original, els seus beneficis augmenten. En canvi, si l’original es modifica sense

atribució per eludir pagaments de drets d’autor, l’autor original és el que menys

se’n beneficia.

La magnitud dels avantatges que aquest «efecte de propagació» pugui

tenir per a l’autor de l’original depèn de les condicions específiques del mercat

de l’art en qüestió, així com de fins a quin punt l’existència de còpies assenyala

de forma efectiva l’original i el seu autor.

11.3.2. Augment del capital artístic

Fer còpies fidels de les grans obres ha estat una de les millors maneres

que han tingut els artistes de formar-se.(18) Això és aplicable no tan sols als

artistes menys coneguts, sinó també als pintors que es van convertir en grans

mestres al final de la vida. D’altra banda, l’existència de falsificacions és un pro-

blema constant per als experts en art. No tan sols demostra la seva fal·libilitat,

sinó que l’observació de còpies representa un bon sistema d’ensenyament que

ajuda els experts en art a sobreposar-se a la seva visió obsessiva. (19)
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(18) Les funcions de les còpies relacionades amb l’educació i la conservació que ja no tenen vigència avui dia:els costos
dels transports han baixat tant que la majoria dels artistes i consumidors es poden desplaçar a contemplar els originals.
Tampoc cal tenir còpies pintades per «assegurar» l’original en cas de pèrdua o de destrucció, perquè es pot aconseguir
aquesta finalitat amb mètodes purament tècnics (per exemple, fotogràfics).
(19) Molts exemples a Jones (1990).
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11.3.3. Suport a la creativitat

Cada societat i cada generació falsifica allò que més desitja.(20) Com

menors siguin les barreres que tinguin les imitacions, més gran serà l’amplitud

per a l’experimentació de futurs pintors. Si l’autor d’una obra original pot inter-

posar una acció judicial amb facilitat, s’impedeix la creació artística. Són pocs

els grans artistes que no hagin adoptat alguna cosa d’aquells que els van prece-

dir i alguns ho han fet bastant, com per exemple, van Gogh o Dalí, amb uns

grans beneficis per a les arts.

Molt relacionat amb això és un concepte de les arts que difumina la dis-

tinció entre originals i còpies. No tan sols el terme «original» es defineix amb

molta dificultat(21), sinó que també hi ha una continuïtat històrica en la qual les

còpies, tota classe de reproduccions i renovacions, tenen també el seu paper.

L’art no acaba amb la creació d’un original. En són un bon exemple les pintures

de Miquel Àngel de la Capella Sixtina, cas en què s’ha discutit seriosament quin

és l’original i, en qualsevol cas, la neteja ha revelat una pintura nova, tan als

experts com als aficionats a l’art. La distinció entre l’original i la còpia es fa més

imprecisa en l’era digital(22), que ha fet possible produir peces idèntiques d’art a

un cost molt baix.

11.4. Aspectes negatius de les còpies

És útil distingir aquí entre la demanda i l’oferta.

11.4.1. La demanda

Davant de la presència de falsificacions, els compradors es troben amb

una gran incertesa sobre els objectes artístics que intenten adquirir. Hutter(23) es

refereix fins i tot a aquesta incertesa com a l’«efecte de destrucció de la infor-

mació». Hi ha una cursa constant entre falsificadors i investigadors, i tots dos

(20) Jones (1990), pàg. 13.
(21) A algunes formes artístiques, com la música i els gravats (vegeu Pesando, 1983), la distinció és difícil de traçar o no
té cap importància.
(22) Greffe (1998).
(23) Hutter (1998).



utilitzen mètodes tècnics cada vegada més avançats. Hi ha èpoques en què sem-

bla que un dels bàndols predomina, però els incentius per falsificar obres origi-

nals i per detectar falsificacions són tan grans que es pot predir, gairebé amb

una seguretat absoluta, que cap dels dos bàndols tindrà la victòria final. Aquesta

incertesa induïda per l’existència de falsificacions comporta uns costos per als

inversors financers que estan buscant un rendiment alt en termes monetaris

amb la compra d’art. Si l’efecte indirecte de la propagació fos petit tindrien

pèrdues per la creació de còpies i, és clar, també per comprar una peça que es

pressuposa que és l’original. No obstant això, aquesta pèrdua és més petita del

que sembla a simple vista. Els compradors assenyats coneixen bé tots dos pro-

blemes i, per tant, estan disposats a pagar un preu relativament més baix per la

pintura. En canvi, si l’efecte de propagació és positiu, fins i tot estan disposats a

pagar un preu més elevat.

Com s’ha debatut al principi d’aquest capítol, és un misteri el perquè

els amants de l’art (fins i tot sense interessos financers) tenen una desil·lusió i

una pèrdua d’utilitat quan descobreixen que allò que creien que era un original

és una còpia. Tots els atributs visibles són els mateixos, i, per tant, el judici estè-

tic no s’ha de veure afectat. A més, s’ha demostrat empíricament(24) que la valo-

ració estètica (mesurada pel desig de pagar) baixa com més gran és el nombre

de reproduccions.

La incertesa que creen les falsificacions causa despeses en el sentit de

consum de recursos reals, en forma d’inversió de temps, d’esforç i de diners,

per investigar i per informar-se. En un món ideal sense impostures, aquestes

despeses no es presentarien, però aquest ideal no és assequible, de manera que

cal resignar-se a l’existència d’aquests costos.

Com molt bé prediu la teoria econòmica, l’existència d’aquests costos

ha creat incentius per pal·liar-los:

1. Hi ha proveïdors especialitzats en qui poder confiar, perquè si falles-

sin, perdrien la reputació i, per tant, els futurs clients. Precisament, a causa de la

gran incertesa que hi ha al mercat de l’art hi ha lloc per a antiquaris seriosos i

cases de subhasta en què poder confiar.
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(24) Pommerehne i Granica (1995).



2. Hi ha regles legals que permeten protegir-se dels diferents graus d’in-

certesa.

En tots dos casos, la major certesa en relació amb l’objecte d’art es

reflecteix amb uns preus de compra més elevats. Així hi ha una compensació

de risc amb preu que permet als possibles compradors escollir el grau de certe-

sa preferit. Per tant és una equivocació pensar que els compradors són víctimes

passives dels falsificadors, ja que és possible reaccionar activament davant del

risc de falsificació.

11.4.2. Oferta

La falsificació redueix els incentius per produir art original. Aquí se’ns

planteja el mateix problema que en el cas de la innovació en general. Per tant

hi ha una compensació d’una possibilitat per l’altra: la lliure imitació d’originals

és font d’utilitat per als consumidors, però alhora redueix els beneficis directes

dels productors. La majoria de sistemes legals busquen l’equilibri entre aques-

tes possibilitats concedint als innovadors un monopoli per un període limi-

tat.(25) Això també val en el cas d’algunes «innovacions» artístiques, però no

totes, en forma d’originals.

En el cas de les arts cal tenir en compte dues qüestions:

1. En aquells casos en què la propagació de còpies augmenta la disposi-

ció a pagar per l’obra original, o per una altra obra d’art produïda per l’artista,

no hi ha cap motiu per concedir una protecció monopolística temporal.(26) En

canvi, els artistes originals tenen un incentiu per finançar les «falsificacions».

2. Una qüestió diferent però essencial és la de fins on depèn la creativi-

tat artística dels incentius monetaris. ¿Funciona igual que la innovació tècnica o

científica, en la invenció de, per exemple, un motor d’automòbil o d’una nova

molècula farmacèutica? 

L’evidència empírica que suggereix que en l’art la motivació intrínseca

és decisiva és abundant. El mateix passa amb la creativitat personal d’altres per-
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(25) Vegeu el número especial de Journal of Cultural Economics, 19 (1995), sobre «L’economia dels drets de propietat
intel·lectual».
(26) Hi ha una analogia entre aquest cas i les fotocòpies, vegeu, per exemple, Liebowitz (1985).



sones.(27) És possible que els artistes s’interessin vivament per aconseguir

ingressos monetaris; no obstant això, al principi de les seves carreres, just en el

moment en què són més creatius i innovadors, es mouen primordialment per

motius intrínsecs, fins i tot per una compulsió de llançar-se a la creació artísti-

ca. Només en una segona etapa de la vida d’un artista comença a ser important,

o fins i tot predominant, aconseguir ingressos que vagin més enllà del nivell de

subsistència. Però en aquest moment comença a ser dubtós que l’art que pro-

dueixen continuï sent veritablement innovador.

Per això és molt improbable que es pugui augmentar la creativitat per-

sonal, senzillament i sistemàticament, amb incentius monetaris. Més dubtós és

encara el fet que una renda monetària més generosa pugui induir una major

creativitat en la segona fase de la vida d’un artista. L’efecte dels ingressos mone-

taris sobre la creativitat d’un artista desapareix per definició un cop aquest ha

mort. En aquest cas, el monopoli que es concedeix als seus hereus és una renda

pura i no promou cap benefici social des del punt de vista de l’assignació de

recursos.

11.5. ¿És solució una normativa de cites?

Tot el que hem dit fins ara suggereix que els efectes benèfics de la falsi-

ficació o de la còpia són notables i que els efectes perjudicials són dèbils. Les

còpies són una resposta a la demanda de persones que si no les tinguessin no

podrien gaudir de l’obra original (que, un cop produïda, es podria oferir al

públic a un preu zero). L’ús o el consum d’una còpia produeix utilitat i, per

tant, no hauria de ser limitat ni prohibit. És més, la falsificació o reproducció

beneficia l’autor original quan amb això augmenten la seva fama i el seu reco-

neixement. Els efectes perjudicials de les falsificacions, que es concreten en un

augment de la incertesa dels possibles compradors, es poden reduir o fins i tot

eliminar amb la creació de garanties legals. La incertesa també es pot reduir

comprant a marxants o subhastadors d’art de bona reputació. Com que els

incentius monetaris probablement tindran poca influència sobre la creativitat i
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(27) Vegeu, en particular, els experiments de psicologia social fets i relatats per Amabile (1996, 1997, 1998), Loveland i
Olley (1979), Hennessey i Amabile (1988). Per a una discussió general de com treballen i es comporten els genis, vegeu
Simonton (1984, 1988, 1994). En tot cas, caldria diferenciar entre la creativitat personal i la institucional.



les innovacions artístiques, la concessió d’un monopoli al creador d’una obra

d’art original, atès que en dificulta la còpia, té uns efectes beneficiosos molt

escassos des del punt de vista de l’assignació de recursos.

Encara que la falsificació no té efectes tan perjudicials com s’acostuma

a dir, en canvi sí que crea despeses. Algunes d’aquestes despeses es poden

reduir sense perdre els avantatges d’un mercat d’art liberal, és a dir, sense que

desaparegui la possibilitat de copiar originals a un cost mínim i d’aquesta

manera generar utilitat. Com ja hem assenyalat, una possibilitat consisteix a uti-

litzar el Dret Mercantil subministrant garanties de la qualitat i de l’autenticitat

d’una obra d’art a més d’utilitzar marxants i subhastadors de bona reputació.

Això fa que els costos de transacció augmentin, però aquest augment de cost és

normalment més petit que el desavantatge de concedir drets de propietat

exclusius als creadors d’una obra d’art original.

Una actitud repressiva de les còpies i reproduccions que consisteixi a

exigir el consentiment de l’autor perquè es faci, i a declarar falsificacions les re-

produccions sense permís, crea uns costos significatius per a la societat. En

aquest punt podem diferenciar dos tipus de despeses.

1. Apareix un considerable dispendi d’energia i de recursos materials

en els enfrontaments sobre quin artista hauria de gaudir dels drets de propietat

sobre l’original i qui «va copiar» de qui. Una altra qüestió que cal decidir és

quant temps ha de durar el dret de monopoli. Com molt bé sabem, les «cites»

han tingut un paper important no tan sols en la literatura, sinó també en la pin-

tura. Si el dret monopolístic s’estén indefinidament, el progrés artístic en surt

afectat, perquè un artista ha de demanar permís fins que ja no pugui més als

titulars dels drets de propietat abans de poder fer una «cita». Això interromp,

sens dubte, l’activitat artística i s’hauria d’evitar, si més no en tot allò que es

refereix als creadors. Una actitud repressiva envers les còpies no tan sols mal-

gasta recursos materials, sinó que també esbiaixa l’activitat dels artistes en

direccions poc productives.

2. La política repressiva contra les còpies té els seus propis costos. Els

advocats, la policia i la judicatura de l’art necessiten recursos. A més, l’activitat

de còpia passa a la clandestinitat. Aquest fet crea unes incerteses grans als pos-

sibles compradors, ja que, per exemple, les garanties tenen poc valor perquè no
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es poden defensar legalment. També s’afavoreix el crim organitzat. Podria ser

que la prohibició de les còpies no fos gaire diferent de la prohibició de les dro-

gues, de la prostitució i de l’alcohol, les quals han resultat ser uns fracassos

enormes. Com a conseqüència de la incertesa i de la prohibició, els preus

pugen, i gran part dels beneficis creats per l’art passen a mans de persones de

fora d’aquest àmbit.

Per aquestes raons, una política repressiva contra les falsificacions no té

gaire lògica. D’altra banda, l’autor d’una peça artística original ha de tenir algun

incentiu per continuar la seva activitat, però aquest incentiu no ha de ser la

concessió d’un dret de monopoli que produeixi rendiments monetaris. Molt al

contrari, es necessita un enfocament diferent. Aquest ha d’estar basat en el fet

que, en el món de l’art, el reconeixement té un gran paper. La perspectiva de

fer-se famós és, certament, un gran incentiu per crear noves formes. Una bona

solució per equilibrar els efectes de costos i de beneficis seria obligar tots els

plagiaris a reconèixer l’autor de l’original. Com que això no implica costos

monetaris, el requisit de reconèixer l’origen es pot legislar de manera àmplia.

Tots els artistes que es dediquen a copiar han de reconèixer les seves fonts

d’inspiració, fins i tot si la relació és tènue. Aquest artista de la còpia pot estar

animat a fer aquest reconeixement perquè no haurà de pagar cap compensa-

ció. Però un cop hagi fet aquest reconeixement, el procés de còpia, d’imitació,

d’impostura o de falsificació pot continuar el seu camí: la distinció entre aquests

termes deixa de tenir importància. El suggeriment de les «cites artístiques» és

sostenible també en aquesta era digital. De fet, es correspon exactament amb la

necessitat de compensar l’autor d’una obra original justament al principi, per-

què les imitacions no es poden impedir.(28)

Aquesta és, com ja se sap, la solució adoptada en la investigació acadè-

mica. En totes les disciplines han aparegut sistemes molt complexos a l’hora de

citar. El plagi existeix, però pel que sabem, es redueix a uns quants casos. El sis-

tema de cites subministra reconeixement a l’autor d’un treball acadèmic, però

no produeix beneficis crematístics. El reconeixement crea fama i reputació

que, a la llarga, es poden transformar en ingressos monetaris en forma d’ofertes

de treball, de publicacions d’àmplia difusió i de conferències molt ben pagades.
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(28) Greffe (1998) menciona un mecanisme similar de compensació a l’inici, però es refereix a pagaments en metàl·lic.



La qüestió central és si aquest sistema de cites que funciona tan bé al

món acadèmic es pot transferir al món de l’art. No hi ha dubte que la forma

que hagin d’adoptar aquestes cites haurà de ser molt diferent entre les diverses

formes d’art. En algunes àrees del món artístic ja existeixen cites oficials (per

exemple, en alguns aspectes de la música). En d’altres, les cites estan sovint

implícites (en pintura i escultura), o no existeixen en absolut. Però és molt pos-

sible que amb el progrés de l’electrònica, les cites siguin tècnicament més

fàcils de fer en molts terrenys de l’art.
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