
EINA 

SOCIOLOGIA DE L'A RT 

Diu Henri Lefebvre que "ê s en la vida quotidiana on es realitze, 
.-

la uni6, l'avinença dels significants i els significats. Es en 

aquest punt on s'he de v1ure { ••• ) Però no es vol veure, i fins 

' . . i tot no es vol cone1xer, JB que no es pot acceptar. Sempre se'n 

perla, perb mai es perla d'eix~". 

L'assignatura, intentant d'ajustar-se e quelcom viu, dinèmic i 

polémic , va enfocar-se vers l'estudi sociologic del carrer Pelai 

de Barcelona . 

El treball partia de la hipòtesi segUent: 

Un carrer és una maquine creada pel sistema capitalista 

per e segregar la massa del control de la realitat i per 

e fer-li sentir que hi pert1c1pa. 

Resum : segregaciO i engany 

Tindr1e dues parts: 

e- pràctica 

b - teÒrica 

a- basa pràctica: recull d 1 intormacj0 

a/1. lectura descriptiva da tots als elements que hom 

observa a primera v1ete. Com vessants hi havia : 

arquitectura/ decoraciO de botigues/ objectes/ rotulac10 

i edilicis. 



• 

a/2. la morfologia obtinguda ser1a comparada amb d'altres 

que es donen paral.lelament aqui i a l'estranger. 

e/3. es faria una an¡lisi de diversos aspectes, més socio

l~gics i menys "artistics", com podrien ésser-ho tets 

com: quin t1pus de v1venda era en pr1ncipi? quin és 

avuif; quina classe d'empresa era anteriorment? qu1na 

és ara?; els elements o 1 ad1licia responen a unes lleis 

11xades urbanist1cament? o, b~ s6n disposats sense cap 

cr1teri? ••• etc. 

o- base tebr1ca: conclus1ons 

b/1. dels d1terents signes, individual1tzats , en ta nt que 

tenen una sig n1ficac16 a n1vell o•em1sor 1 receptor. 

b/2 . conclusi6 general de cadascun dels apartats que varen 

ésser analitzats. 

b/3 . globalitzaci6 de tots els resultats obtinguts. Veure 

si s ' ajustaven a la hipòtesi plantejada. 

Ara bê quins han estat els resultats? 

1- era un nucli massa reduït de gent, per tant els hi comportava 

molta feina. 

2- la maJoria tenia un bagatge, podriem dir-ne "cultural", molt 

baix. 

3- no els interessava a la ma j oria. 

4- varen abandonar l'estudi tot just començada la primera fase 

d'anàlisi estilistica. {1) 

(1) aquests quatre punts sOn els donats pels propis alumnes. 



• La solució presa pels alumnes fou la d ' intentar adquirir alguns 

dels aspectes que els hi mancava del bagatge "cul tural" . Aix l, 

l ' assignatura va enfocar- se e nivell teòric donant una visi ó 

de les diverses tendències i moviments ertl stics que des de prin

cipis de l a societat industrial fins avui s ' han anat succeint . 

Per din amitzar una mica les classes hom ve establ ir perler de 

les meni t es t ecio ns que tenien lloc , durant e l curs , en ~mbits 

c om les gal eries , i en d ' altres plenament oposats . 

Els diversos moviments i tendències van ~sser enfocats a tres 

nivells : 

e- significants , entenen l ' es t udi de nous materials i 

morfologies que presentaven les diferents poètiques . 

b- significa t s , eren eng lobades les diferents cargues 

de significació , com valors informatius i socials . 

e - sintaxi , c o rresponen e donar el nom oe la poétice 

en la qual s ' ajuste la relació dels signes . Di ns 

d ' aquest tercer nivell , també hi establíem , la 

comunicació , intentant d ' e s brinar la influ~ncie que 

llur movi ment té e n el contex social on es produeix. 

Si l ' evolució ve fer- se sobre una bese diecrÓnica , varem intentar 

doner o presentar la coordenada sincrònica , parlant ó relacionant

ho amb els esdeveniments que tenien lloc a Catalunya en l es ma

teiKes dades . 
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