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1. Subjecte i produccions  
de la subjectivitat

Moviments de vaivé

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la subjectivitat 
de l’últim segle és el moviment de vaivé. Els subjec-
tes comparteixen aquesta oscil·lació irregular i im-
previsible amb els seus productes de consum en una 
sintonia ideal. En l’era del capitalisme global, aquest 
gest de balandreig s’ha universalitzat, en un movi-
ment pendular descompassat que marca la manera 
com fem experiència del nostre temps i traça el re-
corregut de les subjectivitats contemporànies. La de-
mocratització dels moviments de vaivé ensinistra els 
nostres peus en aquest ball d’alternances. Gilles Li-
povetsky, a començament del segle xxI, va assenya-
lar a Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyper
consommation (‘La felicitat paradoxal. Assaig sobre  
la societat d’hiperconsum’) els mecanismes pels 
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quals la societat de consum —més enllà de des apa-
rèi xer— es perpetua en una nova societat d’hipercon-
sum, una versió amplificada de l’anterior, potenciada 
i portada a l’extrem. Aquesta persistència voraç de la 
societat de consum del segle passat ha trobat el seu 
punt d’ancoratge en un excés que sembla que sem-
pre tenim a la nostra disposició. Les dimensions de 
la nostra última pantalla de projecció ja sobrepassen 
les cantonades del nostre pis petit. 

Tot i la nova golafreria consumista, ja no estem 
davant d’una societat materialista en el sentit en què 
Lipovetsky es refereix al fordisme per descriure les 
cadenes de producció als anys vint. El materialisme 
està démodé. La superació del materialisme implica 
una degradació del fet material: la gran varietat de 
productes va acompanyada d’una escassa durabilitat. 
Si bé la data de caducitat dels productes està en re-
lació amb la seva durabilitat en termes de qualitat i 
consum segur, l’obsolescència programada funciona 
segons les fluctuacions del mercat. Just en el mo-
ment en què paguem un producte i ens l’emportem 
a casa, ja està degradat per una versió més actualit-
zada i més apetent. Ara el que ens agrada és consu-
mir benestar. Els nous productes preparats per a 
l’hiperconsum ens garanteixen una millora perpètua 
de les nostres condicions de vida, una comercialitza-
ció del volem-estar-bé que es tradueix en una varietat 
infinita d’objectes pensats per a l’augment il·limitat 
del nostre confort. Si bé l’hiperconsumidor supera el 
caràcter materialista de la societat de consum fent 
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una retirada a l’espai interior, al món espiritual o  
de l’ésser, això tampoc no garanteix la seva felicitat. 
Aquesta és la condició paradoxal dels nous consumi-
dors: tot i tenir al seu abast una enorme varietat de 
productes i serveis pensats per al seu benestar, no 
l’acaben d’assolir mai. 

Raymond Williams ja va assenyalar, als anys sei-
xanta del segle passat, com l’objecte material que 
consumim no és mai suficient perquè té un significat 
personal o social que l’inscriu en una determinada 
òrbita cultural: no només compres un cotxe per viat-
jar o anar a treballar, també compres respecte social 
i èxit. Cap objecte es consumeix estrictament per la 
seva funció real, sempre hi ha un excedent simbòlic 
que atrau el comprador. Per tant, deixem de ser 
«usuaris» per passar a ser «consumidors». Les causes 
de la insatisfacció constant radiquen no només en el 
disseny dels nous productes de mercat, sinó també 
en el nostre estil de consum. 

Certament, el consum ens satisfà, però no hi ha 
cap producte al mercat que ens atorgui una satisfacció 
completa i duradora, ni tan sols comprant wellness, es 
presenti com a massatge tàntric o com a fusta-teràpia. 
L’estil de consum bulímic impulsa el subjecte a una 
successió d’alts i baixos que es repeteix de manera 
constant. És aquesta exigència incessant del mercat el 
que capta el psicoanalista Jorge Alemán i el que ela-
bora en la seva obra, per exemple al llibre Capita
lismo: Crimen perfecto o Emancipación (‘Capitalisme: 
Crim perfecte o Emancipació’). El capitalisme, en la 
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seva nova fase neoliberal, necessita un subjecte nou 
que comparteixi el caràcter de la mercaderia que con-
sumeix: mudable, inconstant, volàtil, líquid. Segons 
Alemán, aquests nous subjectes es troben capturats 
per una sèrie d’imperatius que els confronten a les 
exigències de quelcom il·limitat. Són molt comuns 
en la publicitat d’activitats esportives anuncis que ens 
animen a trencar els nostres límits i ens empenyen a 
l’acció, a no badar: «just do it». Els productes se’ns 
ofereixen acompanyats d’una sèrie d’imperatius que 
ens insten a una superació i un perfeccionament conti-
nus que són impossibles d’assolir. Aquesta impossi-
bi litat ens genera una quantitat ingent de malestar. 

L’encadenament infinit del calla-i-paga organitza 
tot un mercat del gaudi que sobreviu al preu de dei-
xar els seus consumidors perpètuament frustrats. No 
és la satisfacció, però, sinó les exigències contínues 
del mercat les que perduren i les que sostenen el 
nou ordre neoliberal. El moment ideal en el circuit 
de consum és el moment de la compra. El punt mà-
xim de satisfacció és simultani amb el de l’obtenció 
del producte. A partir d’aquell moment l’objecte o 
l’experiència que hem comprat es comença a degra-
dar. El punt àlgid de satisfacció decreix progressiva-
ment fins que —en el seu moviment de vaivé— torna 
a pujar amb la previsió de compra d’un altre pro-
ducte atractiu. 

Però què vol dir exactament que el subjecte sin-
tonitza amb l’objecte de consum? Podríem pensar 
que indica una imitació, per part del subjecte, d’allò 
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que consumeix, que copia el caràcter de les coses que 
adquireix. La relació entre subjecte i objecte seria 
doncs una relació fundada en l’alienació, en tant que 
el subjecte —allunyant-se de si mateix— es veu con-
duït a esdevenir una altra cosa. Aquesta hipòtesi es-
taria basada en una idea de subjecte investit onto-
lògicament com una cosa diferent d’allò que imita o 
copia, i que una de les possibilitats d’aquests subjec-
tes és justament deixar de ser o buidar-se per alie-
nar-se en un objecte. 


