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La indústria cultural a l’Índia actual. Tradicions mil·lenàries, realitats
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TRADICIONS MIL·LENÀRIES, REALITATS CONTEMPORÀNIES

Quan parlem de qualsevol indústria al meu país, l’Índia, és fàcil concentrar-se en dues vies
principals: o quedem atrapats en un document ple de xifres i dades, en molts casos inacaba-
bles, o parlem de forma tan general que no pot ser més que general. Quan vaig començar a
treballar amb el tema de la indústria cultural de l’Índia vaig decidir intentar donar a enten-
dre com funciona(en) aquesta(es) indústria(es), els factors que n’han motivat el desenvolu-
pament, les seves arrels mil·lenàries i les seves perspectives de futur. Es tracta d’introduir, en
un espai limitat, els punts clau de les indústries d’edició, televisió i, pel seu poder com a
marca nacional, del cine comercial, aquesta última més coneguda com a Bollywood. 
Algunes consideracions prèvies ens mostren un país que, actualment, té una població de més
de mil milions d’habitants; un Estat laic, però un poble religiós format per seguidors de l’hin-
duisme, l’islam, el cristianisme i el judaisme, entre altres religions; amb dinou idiomes qua-
lificats com a “principals” per la Constitució nacional; segons molts experts, es tracta del
poder econòmic emergent més important del segle XXI. Solament amb aquestes dades ja
obtenim una imatge diversa i complicada d’un país amb més diversitat ètnica, religiosa, lin-
güística i cultural interna que qualsevol altre en el món.
La indústria cultural reflecteix la mateixa diversitat i complexitat. Emissores de televisió i
ràdio varien en contingut, llenguatge i estil, però també en format i ideologia. A la vegada,
a gairebé tots els sectors de la indústria existeix la consciència de jugar un paper complex i
subtil, no solament com a fòrum de debat social i cultural, sinó també com a mitjà de comu-
nicació que transmet temes, imatges i idees “pan-índies” o nacionals al poble. Vist així, sem-
bla més important examinar el paper que juga la indústria cultural al país que no fixar-se
solament en les dades i xifres de cada sector industrial.  
Per raons d’espai, només faré una introducció de la impremta, pel seu format tradicional;
de la televisió i Internet, com a noves tecnologies; i del cinema, com la forma més pode-
rosa d’indústria cultural. He hagut de separar-me de discussions sobre altres sectors com
les arts plàstiques i la indústria discogràfica, bàsicament per la mateixa limitació, i he
optat per un debat menys superficial, però més restringit, en comptes d’abastar-ho tot de
forma molt general. 

La indústria impresa La impremta va arribar a l’Índia al segle XVI, de la mà dels portu-
guesos, però fins a la primera guerra de la independència contra l’imperi britànic el 1857,
pocs van reconèixer el poder d’aquest mitjà per mobilitzar la població. El país depenia de la
seva mil·lenària tradició oral per informar-se de l’actualitat. La tradició oral també era vital
per a la difusió de la literatura, en especial de la poesia, i els grans èpics religiosos i polítics
anaven passant de boca en boca. Amb l’arribada de la impremta, i dins de l’àmbit literari,
van aparèixer els pioners que van publicar els primers llibres en diferents llengües nacionals.
La modernitat va arribar a l’Índia de cop, després de 1857, especialment amb l’establiment
de diaris d’ideologia nacionalista com Somoprakash (1858) o Bangadarshan (1860). Aquesta
època també va veure el creixement de la premsa en anglès, en part amb el suport per les
autoritats britàniques, com un instrument colonial, però també per un reconeixement inci-
pient que la llengua anglesa podia funcionar com a llengua comuna en un país multilin-
güístic, igual que el persa ho havia fet en segles precedents. 
Actualment existeixen més de 55.000 diaris a l’Índia, amb una taxa de creixement anual
del 7,3%. La majoria d’aquests publiquen en hindi, l’idioma “principal” del país, llengua
materna del 30% de la població. El segon idioma més comú per aquest mitjà és l’anglès.
Segons les xifres, existeixen més de 22.000 diaris enregistrats oficialment en hindi, i
8.000 en anglès. Malgrat l’elevat nombre de diaris, la seva circulació és de poc més de 14
milions d’exemplars. 
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Aquestes xifres es poden explicar amb el coneixement de la tra-
dició oral del país: els diaris continuen sent, en gran part, un
producte “comunitari”, comprat per una persona de la família,
que passa de mà en mà fins arribar, en molts casos, als veïns o
al comerciant de la botiga de queviures del barri. Als pobles i
zones rurals és habitual que la gent es reuneixi per escoltar les
notícies del diari llegides per algú de la comunitat, una escena
que es repeteix a les grans ciutats, mercats i estacions de tren.
Aquesta “reutilització” constitueix un fenomen cultural impor-
tant, ja que la xifra real de “receptors” d’informació arriba a ser
molt més nombrosa que la mostrada per les xifres oficials de
vendes. És un fenomen que es reflecteix en altres mitjans de
comunicació, com la televisió, Internet i la telefonia mòbil.   
L’impacte de la tecnologia de Gutenberg és més obvi en l’àm-
bit de l’edició de llibres. L’Índia és un dels deu primers països
del món pel que fa a l’edició de llibres; el tercer si ens referim a
l’edició de llibres en anglès. Entre editorials públiques i priva-
des, el país publica més de 17.000 títols l’any, la meitat d’a-
quests en anglès, l’idioma pan-indi del poble. 

El fenomen de l’escriptor indi en anglès El fenomen de l’e-
dició de llibres en anglès no és sorprenent a causa de la políti-
ca britànica, establerta el 1835, per crear una elit índia forma-
da per “indis per sang però britànics en moral i idees”. El resul-
tat fou una mica diferent al que havien previst les autoritats
colonials, perquè aquesta “elit”, preparada en la seva pròpia tra-
dició intel·lectual, va rebre la infusió d’idees i informació occi-
dental de forma molt més polititzada del previst, i va utilitzar
l’anglès per comunicar-se amb líders intel·lectuals i polítics de
diferents parts del país per crear una consciència nacionalista.

Durant els anys posteriors a la independència (1947), el poble
va entendre el valor de la llengua anglesa per evitar les trampes
i riscos del nacionalisme lingüístic. En part per raons històri-
ques, en part a causa de l’actitud pragmàtica índia enfront del
nou món, l’anglès va arribar a ser l’idioma més comú en la for-
mació universitària i l’activitat intel·lectual.
Les darreres dècades, aquest fet s’ha concretat en el fenomen de
“l’escriptor indi en anglès”, especialment en els àmbits de la fic-
ció literària. La publicació de Fills de la mitjanit de Salman
Rushdie va revolucionar una generació sencera d’escriptors i
pensadors, que van descobrir la possibilitat d’utilitzar formes,
metàfores i referències culturals índies en una obra escrita en
anglès. Des de la dècada dels vuitanta del segle passat ha sorgit
una nova generació d’escriptors indis, com Amitav Ghosh o
Shashi Tharoor, que abasta temes nacionals i que prefereix
escriure per a tot el país, utilitzant l’idioma de l’antic colonit-
zador. Rushdie va arribar a comentar de manera polèmica fa uns
anys que “l’anglès és un idioma indi”. Pocs dels escriptors
actuals, que intenten escriure per a lectors d’arreu del país i
que, en conseqüència, escullen un segon o tercer idioma après
per comunicar les seves idees, negaran aquesta veritat. 

Nous mitjans, noves tecnologies El 1992, el Govern va
llançar el procés de liberalització de l’economia. L’obertura va
originar un boom immediat de dues tecnologies noves: la tele-
visió i Internet.
La televisió va arribar al país amb retard. Fins al 1975 l’emissió
televisiva s’estenia solament a set ciutats del país. La programa-
ció nacional no es va concretar fins als anys vuitanta. Durant
aquestes dècades, Doordarshan, l’emissora nacional del Govern,
era l’única amb drets d’emissió al país. Però l’obertura econòmica
dels noranta va suposar un creixement del sector impressionant.
El 1987 hi havia només nou milions de televisors al país, una
xifra que va créixer fins als 47 milions el 1994. El creixement
anual previst en la venda de televisors oscil·la entre els sis i els
vuit milions d’unitats. Aquest increment en les vendes dels
últims tres anys s’ha produït alhora que la baixada de preus,
impulsada en part pel creixement econòmic del mercat. 
Les emissions que arriben a les cases i, especialment a pobles i
ciutats petites, són compartides per diverses generacions de la
mateixa família, i s’arriba, per tant, no solament als milions
enregistrats com a propietaris. En el cas de pobles petits, la tele-
visió té un paper comunitari, amb tot el poble reunit per veure
junts programes.
Amb l’arribada de la televisió per satèl·lit, una part dels diri-
gents polítics van témer una nova “colonització” d’Occident,
aquesta vegada a través de les imatges que sortien dels televi-
sors. Analistes i columnistes van debatre durant anys l’amenaça
del procés de “MTV-ització” del país. No obstant això, el canal
nord-americà, amb experiència global, constitueix un cas
exemplar per al país. MTV va entrar a l’Índia amb la primera
onada d’obertura de 1994, amb una política basada en l’emissió
majoritària de continguts procedents dels Estats Units i Europa,
i amb un percentatge simbòlic de contingut local, un format
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que havia funcionat a la perfecció en economies emergents
d’altres parts del món. Però a l’Índia aquesta política fou un
fracàs i el canal va deixar d’emetre al poc temps. Va tardar gai-
rebé quatre anys en tornar al país i ara, amb una programació
majoritàriament índia, competeix amb els altres canals musi-
cals sense assolir, això sí, una posició dominant.
Encara que l’emissora nacional Doordarshan continua sent la
més important, pel seu abast a les zones aïllades del país, l’e-
missió per “cable”, amb un gran suport de la indústria publi-
citària, ha arribat a tenir una posició dominant en termes
comercials. Un aspecte interessant del creixement de les emis-
sores privades és la popularitat dels canals de notícies. El 2005
existeixen més de 15 emissores nacionals de notícies de 24
hores, a més de les emissores públiques de la cadena nacional.

El boom d’Internet Durant els anys noranta es va produir un
boom d’Internet al país, de la mateixa manera que a la resta del
món. Gairebé el 50% de les empreses llistades per Fortune 500
als Estats Units depenen de l’Índia per al suport informàtic. La
indústria per al desenvolupament de software va créixer amb
una taxa anual del 50% durant gran part de la dècada. No obs-
tant això, el 2002 solament hi havia set milions de connexions
d’Internet al país; una taxa que creix ràpidament, tot i que
encara no s’han assolit els nivells requerits. 
Com en el cas de la premsa impresa, cal tenir en compte que les
noves tecnologies arriben a molts més consumidors dels que
apareixen en les xifres oficials.
Els cyber-dhabas, petits locutoris amb accés a Internet, van arri-
bar a les grans ciutats el 1995, quan un ordinador personal
encara no era assequible per a la classe mitjana emergent del
país. El fenomen ha anat creixent, amb cyber-dhabas establerts
en els racons més aïllats de l’Índia.

El cinema Segons molts estudis, “el cine Hindi sembla ser, pot-
ser, el producte cultural més poderós basat en principis estètics
no-occidentals de l’actualitat” (Lutze, 1985). Durant els seus 100
anys de trajectòria –el 1903 es va estrenar Calcutta, la primera
pel·lícula índia–, els cineastes del país han dedicat les seves pro-
duccions a la cultura índia. No sorprèn, doncs, que durant l’últim
segle el poble indi hagi desenvolupat uns gustos cinematogràfics
específics, amb referències intertextuals precises i compartides, i
amb una “cultura” del cel·luloide amb característiques pròpies.
Segons les revistes Time (octubre 2003) i National Geographic
(febrer 2005), el cine de Bollywood –producció cinematogràfi-
ca comercial, encara que no solament en Hindi– arriba a més
espectadors que el cine de Hollywood, malgrat no tenir el
mateix poder econòmic ni comptar amb unes xarxes de distri-
bució tan desenvolupades. Bollywood produeix més pel·lícules
que Hollywood (1.100 en el 2003, comparades amb les 600 de
Hollywood) i arriba a més espectadors arreu del planeta que la
indústria nord-americana (3.600 milions davant de 2.600
milions). És l’única alternativa que pot competir amb
Hollywood. Això tampoc no ens ha de sorprendre, ja que els
pobles no occidentals sempre han tingut un paper marginal a
Hollywood, quan no clarament negatiu. Per tant, aquest cine té
un paper subversiu als països d’Orient Mitjà, Àfrica o Àsia
Oriental, on Hollywood té la posició dominant en el mercat de
cine. Malgrat això, la major part de la producció de cine indi
està dirigida al mercat intern.
La major part de la producció cinematogràfica a l’Índia ha
estat, des del seu origen, comercial i amb finalitats lucratives.
A les dècades posteriors a la independència, el Govern va
intentar crear un “cine” nacional, subvencionat per l’Estat,
seguint algun dels models europeus. No obstant això, és el cine
comercial, o Bollywood, el que continua sent la marca predo-
minant del país.
Una de les crítiques més persistents de Bollywood, especial-
ment a l’estranger, ha estat la seva suposada “falta de realis-
me”. No obstant això, des de la seva concepció, i amb la crida
de Tagore de 1906 a favor d’un cine autòcton que pogués arri-
bar a educar al poble amb temes nacionalistes, el cine comer-
cial ha abastat temes socials, polítics i econòmics molt can-
dents del país: a la dècada dels vint va començar a tractar
temes de castes, intocabilitat, gènere i, per suposat, el movi-
ment de la independència. Després de la independència del
país, Bollywood ha tractat temes que van des del secularisme
i el desenvolupament d’un “pan-indianisme”, fins al terroris-
me i l’opressió per part de l’Estat. Malgrat això, el marc dins
del qual s’ha mogut ha estat el desenvolupat durant els cent
anys de trajectòria, molt arrelat a les tradicions filosòfiques i
escenogràfiques mil·lenàries del país. Per tant, aquest cine
segueix un format, estilisme i estètica absolutament diferents
d’altres tradicions cinematogràfiques. 
Basant-se en les tradicions mil·lenàries, el cine indi ha desen-
volupat un format reconeixedor per les seves arrels en el
Natyashastra1. El consens general accepta que una “bona”
pel·lícula ha de tenir els diferents “rasas” en harmonia2. En ter-Carrer de Benarés, Uttar Pradesh.
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mes de narrativa, això significa canvis bruscos d’estats mentals,
entre comèdia i tragèdia, o entre una cançó d’amor i un acte
violent. Al mateix temps, les cançons recuperen en gran part el
seu paper tradicional de marcar el canvi entre dos “rasas”. És
important, encara que no entrem en detall, subratllar el paper
de les cançons, i concretament el significat de les lletres, en
molts casos escrites per poetes reconeguts dins de la narrativa. 
És interessant el fet que l’espectador de Bollywood, malgrat
pertànyer a “un públic majoritàriament analfabet”, continuï
sent molt exigent, es queixi quan els “rasas” no estan en har-
monia i negui el seu suport a pel·lícules que no arriben a reflec-
tir aquest balanç tradicional definit pel Natyashastra.

Cap al futur La indústria cultural índia sembla seguir els pas-
sos del creixement econòmic i polític del país. Amb el procés
de democratització de les últimes sis dècades i els concurrents
canvis socials i econòmics, estem veient, per primera vegada en
molt de temps, la participació general del poble en la produc-
ció cultural. A principis del segle XX, la producció literària
estava restringida a certes classes socials i econòmiques.
Quelcom de semblant succeïa amb el cine i les altres arts.
Actualment el país es troba en fase de ple creixement econò-
mic. Al mateix temps es tracta d’una població jove, en què més
del 60% té menys de 40 anys i més del 30% és menor de 15
anys. L’última dècada hem experimentat com les generacions
joves han revolucionat les indústries de la televisió, Internet i

el cinema. Els grans innovadors en aquestes indústries, i en
gran nombre, han estat gent amb menys de 35 anys. També
hem pogut veure el procés de democratització d’aquestes indús-
tries, amb la participació creixent de professionals que pertan-
yen –en molts casos– a la primera generació de classe mitjana
o amb formació universitària, o procedent de les zones rurals o
semiurbanes. 
Aquest procés està creant una situació nova i emergent, amb
un gran dinamisme. Amb les indústries en ple creixement i
amb un poder creixent que absorbeix el nou talent, estem
vivint una explosió d’activitat cultural, que pren noves direc-
cions i que segueix nous formats i idees.
En la seva anàlisi política, social i econòmica, Pavan K. Varma
postula un futur proper en què el país podrà emergir com a líder
en aquests àmbits (Varma, 2004). L’àmbit cultural, com un pro-
cés concurrent, sembla seguir els mateixos passos.     
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Notes

1. N. d’E.: Text clàssic sobre les regles escenogràfiques del teatre i la dansa, escrit en sànscrit

pel sabi indi Bharata Muni (450 a. C.).

2. N. d’E.: Rasa: sentiment emocional. L’artista ha d’intentar despertar el plaer estètic en els

espectadors de manera que les emocions del primer i les dels segons es puguin fondre i adaptar-

se a l’esperit del drama representat.

Caràtula d’una pel·lícula de Bollywood.




