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Aquesta obra recull una vintena de contribucions, de diversos autors de França, Regne Unit i els Estats Units,
que cobreixen sectors que van des de la música fins les arts visuals, passant pel cinema, el còmic, les plataformes
de distribució de continguts, la moda i altres indústries culturals, que pretenen redefinir el paper que han de
tenir els intermediaris, entre els creadors i els consumidors culturals, i a la seva legitimació en el nou paradigma
digital.
«La culture et ses intermédiaires [5]» fa una anàlisi transversal dels diversos estrats de la cadena de valor
dels béns culturals, explicant les lògiques de la estructuració d’universos culturals de sector ben diferents i la
repartició desigual dels beneficis i riscos del «capitalisme cultural» entre els professionals intermediaris: productors,
editors, distribuïdors, llibreters, galeristes, programadors o comissaris d’exposicions.
Les anàlisis dels diferents casos volen reescriure la definició del perfil dels intermediaris culturals, marcats
per la seva polivalència, mobilitat, capacitat d’adaptació i la diversificació de les fonts d’ingressos,
característiques properes a aquelles del sector creatiu.
Pel que fa a la dimensió digital, diversos autors que hi participen en aquest recull qüestionen el suposat
apoderament dels consumidors, més independents dels intermediaris, ja que l’elevada accessibilitat a
continguts culturals a través de plataformes de difusió no seria sinònim d’un augment de la diversitat cultural, sinó
més bé al contrari, els confrontaria a un problema d’«hiperselecció» i tornarien a deixar-se aconsellar pels
intermediaris d’aquests mercats.
Una lectura sens dubte interessant que assenta les bases dels nous rols dels intermediaris, especialment a les
indústries culturals.
Podeu consultar aquest llibre [5] al Centre d’Informació i Documentació [6]
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