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Ecologia dels mitjans. Mapa d’un nínxol teòric

Introducció1

Què és una teoria? Segons el Diccionari de la Real Academia
Española, una teoria pot ser —alhora!— un coneixement espe-
culatiu independent de qualsevol aplicació, un seguit de lleis
que relacionen un ordre de fenòmens, una hipòtesi les conse-
qüències de la qual s’apliquen a una ciència (o a una part
important) i, entre els antics grecs, una processó religiosa.
Com podem veure, una teoria inclou des d’explicacions cientí-
fiques (d’origen empíric o especulatiu, és a dir, les anomena-
des teories científiques) fins a pràctiques religioses.
Etimològicament, teoria deriva del grec observar i té relació
amb l’acció de mirar o veure. Prové de theoros (espectador),
formada alhora per thea (vista) i horar (veure). En aquest arti-
cle voldria reprendre una concepció de teoria menys connecta-
da a l’àmbit visual i més propera a l’auditiu: la teoria entesa
com un camp conversacional en què diferents subjectes més o
menys competents parlen sobre un tema determinat. En altres
paraules, les teories enteses com un fer performatiu. Si, com
deia Austin (1982), podem fer coses amb les paraules, ales-
hores els científics fan teories. En aquest context, l’anàlisi de
les converses és essencial per entendre un domini científic.2
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On es parlen les teories? Les universitats, els llibres i les re-
vistes científiques, els centres de recerca i els congressos cons-
titueixen l’entorn organitzatiu on es produeixen, se circulen i
s’interpreten els discursos científics. Els científics no es limiten
a intercanviar discursos: també discuteixen hipòtesis, les con-
fronten, arriben a acords —l’anomenat consens científic— i
assumeixen compromisos. Des d’aquesta perspectiva, un
camp científic és quelcom més que un espai on es manifesten
conflictes i diferents actors posen en joc els seus capitals sim-
bòlics (Bourdieu 1999): és també una xarxa de converses, un
teixit de compromisos lingüístics —en el sentit de la teoria dels
actes de parla (Searle 1990; Austin 1982)— on aquests
actors defineixen quin tipus d’interaccions volen mantenir
entre ells, en quina classe de converses els interessa participar
i com les duran a terme. Si volem comprendre l’activitat d’un
camp científic, n’hem de determinar els discursos, identificar
els enunciadors i els enunciataris que integren la xarxa de con-
verses i comprendre els actes de parla i escolta que tenen lloc
dins d’aquesta porció de la semiosfera (Lotman 1996).

Les teories de la comunicació constitueixen un camp discur-
siu que es caracteritza per la seva heterogeneïtat. Segons R. T.
Craig:
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“les diverses tradicions de la teoria de la comunicació ofe-
reixen camins diferents per conceptualizar i discutir les pràc-
tiques i els problemes comunicatius. Aquests camins deriven
de (i apel·len a) certs llocs comuns i creences sobre la comu-
nicació, alhora que en problematitzen d’altres. És en aquest
diàleg entre tradicions que la teoria de la comunicació pot ser
plenament interconnectada amb la pràctica discursiva (o
metadiscursiva) sobre la comunicació en la societat” (1999,
120).

Fins i tot es podria dir que les teories de la comunicació no
han estat res més que una gran conversa destinada a aclarir el
significat de la paraula comunicació (Scolari 2008).

Les teories de la comunicació han estat classificades de dife-
rents maneres: a partir del seu origen disciplinari (sociologia,
psicologia, antropologia, etc.), dels seus sistemes explicatius
(cognitiu, sistèmic, etc.), dels seus nivells d’organització (inter-
personal, grupal, institucional, massiva, etc.), de les seves pre-
misses epistemològiques (empíriques, crítiques, etc.) o de la
seva concepció implícita de la pràctica comunicacional (retòri-
ca, semiòtica, fenomenològica, etc.) (Craig 1999). A més de
considerar les teories com a converses, en aquest article en
proposem una nova classificació: les teories generalistes i les
teories especialitzades.

Les teories generalistes es proposen construir quadres inte-
gradors o globals de tots els processos que afecten el món de
la comunicació. Si bé és impensable una teoria que ho expli-

qui tot, és evident que algunes construccions teòriques apun-
ten a integrar i a generar un model explicatiu de major abast.
D’entre les teories generalistes, en podem esmentar algunes
com l’economia política de la comunicació i la cultura, que
inclou els processos de producció, de distribució i de consum
de la comunicació, sense deixar de costat l’anàlisi de les mer-
caderies culturals (Mosco 2009; Golding i Murdock 1997). A
la seva manera, també la teoria de la informació de Shannon i
Weaver va proposar en el seu moment un model explicatiu
generalista molt simple, però que, alhora, incloïa tots els ele-
ments del procés de comunicació (emissor, canal, missatge,
receptor, etc.).

Les teories especialitzades es focalitzen en un aspecte o pro-
cés determinat de la comunicació i en deixen fora d’altres del
seu model explicatiu. Les teories dels efectes limitats, del news-

making, de l’agenda-setting o els models semioticotextuals són
exemples d’un tipus de construcció teòrica que apunta a expli-
car una part reduïda de l’univers comunicacional. D’altra ban-
da, els discursos científics sobre la comunicació sempre han
manifestat una tendència a parlar dels mitjans de forma aïllada:
s’estudia “la televisió”, “la ràdio”, “el cinema”, etc. També la
semiòtica ha seguit el mateix camí, és per això que hi ha una
“semiòtica de la televisió”, una “semiòtica del cinema”, etc.3

Si partim d’aquesta oposició entre teories generalistes i teo-
ries especialitzades, no ens costarà gaire ubicar l’ecologia dels
mitjans entre les primeres: es tracta d’una teorització ampliada
que inclou, segons el teoricoenunciador escollit, gairebé tots els
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aspectes dels processos de comunicació, des de les relacions
entre els mitjans i l’economia fins a les transformacions percep-
tives i cognitives que viuen els subjectes a partir de la seva
exposició a les tecnologies de la comunicació. D’altra banda,
l’ecologia dels mitjans no es concentra en cap mitjà en espe-
cial —és una teoria transmediàtica a tots els efectes— ni en un
període de temps limitat: la seva reflexió comença amb la tran-
sició de l’oralitat a l’escriptura i arriba fins als nostres agitats
dies de vida digital.

1. Ecologia dels mitjans: McLuhan i els seus precursors

Generalment, quan es parla de la “universitat invisible” es pen-
sa en el grup organitzat al voltant de George Bateson, Paul
Watzlawick, Ray Birdwhistell i Edward Hall en la dècada de
1970. Tanmateix, també l’ecologia dels mitjans va sofrir un
període d’ostracisme acadèmic que la va condemnar a la invi-
sibilitat per uns quants anys. El famós monogràfic “Ferment in
the Field” del Journal of Communication (1983) sobre l’estat
del sector la va ignorar totalment, i va passar una cosa similar
una dècada més tard a The Future of the Field I i II (1993).
Encorsetada entre la recerca empiricoadministrativa i els enfo-
caments crítics, l’ecologia dels mitjans va trigar un temps a tro-
bar el seu lloc al sol acadèmic. Tanmateix, a poc a poc els ecò-
legs dels mitjans van anar guanyant terreny i avui tenen la seva
pròpia organització —la Media Ecology Association—, una
publicació científica —Explorations in Media Ecology— i un
espai dins d’organitzacions com l’International Communication
Association. En aquesta secció repassarem ràpidament la his-
tòria d’aquest corrent del pensament comunicacional.

La consolidació d’una visió ecològica dels mitjans i la comu-
nicació va ser paral·lela a la difusió de les idees ecologistes a
partir dels anys seixanta. Si bé el concepte d’ecologia dels mit-
jans va ser oficialment introduït per Neil Postman en una con-
ferència del National Council of Teachers of English el 1968, el
mateix Postman reconeixia que Marshall McLuhan l’havia uti-
litzat a començaments d’aquella dècada, en l’època de major
brillantor intel·lectual del canadenc (The Gutenberg Galaxy és
de 1962 i Understanding Media de 1964). Tanmateix, altres
investigadors prefereixen atribuir a Postman el mèrit de l’en-
cunyació semàntica (Lum 2006, 9). En qualsevol cas, durant
la seva conferència, Postman va definir l’ecologia dels mitjans
com ‘l’estudi dels mitjans com a ambients’ (“the study of media
as environments”). Podem dir que amb Postman es produeix el
salt de la metàfora a la teoria, o més ben dit, el desplaçament
d’un ús purament metafòric del terme ecologia dels mitjans a
l’inici de la delimitació d’un camp científic determinat.
Postman va apostar amb decisió pel nou concepte: el 1971 va
crear el primer programa de Media Ecology a la New York
University, fent, d’aquesta manera, el primer pas en la institu-
cionalització acadèmica de l’ecologia dels mitjans.

Més enllà de l’origen semàntic de l’ecologia dels mitjans, és
evident que aquesta concepció que pretén integrar diferents
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components i processos de l’esfera tecnosocio-comunicacional
no va néixer per generació espontània ni per la genial il·lumi-
nació momentània de McLuhan o Postman. Tal com sostenia
Borges a propòsit de Kafka i els seus precursors (quants es-
criptors eren kafkians sense saber-ho abans de néixer Kafka?),
també podem identificar un seguit d’investigadors que eren
“mcluhanians” abans de McLuhan.

1.1. Els precursors
Tots els textos dedicats a l’ecologia dels mitjans reconeixen de
forma gairebé unànime l’existència d’una primera generació de
precursors. Ja a començaments dels anys setanta el matemà-
tic Harold William Kuhns (no s’ha de confondre amb l’episte-
mòleg Thomas Kuhn) havia reivindicat el llegat de Lewis
Mumford, Jacques Ellul, Siegfried Giedion, Norbert Wiener,
Harold Innis, Marshall McLuhan i Richard Buckminster Fuller
al seu The Post-Indutrial Prophets: Interpretations of Tech-

nology (1971). Aquesta llista es podria completar amb altres
precursors com Eric Havelock. A continuació en resumirem
algunes de les aportacions més destacades.

• Lewis Mumford (1895-1990): els ecòlegs dels mitjans no
dubten a considerar Technics and Civilization (1934), de
Lewis Mumford, la gran obra fundacional del camp. Al llarg de
la seva vida, Mumford va desenvolupar un programa de recer-
ca d’inspiració ecològica basat en les coordenades urbanitza-
ció / comunicació de masses / tecnologia. Technics and Civili-

zation presenta un quadre integrat de l’evolució tecnològica de
la humanitat que parteix de la fase eotècnica (les societats tra-
dicionals artesanals), continua amb la paleotècnica (la socie-
tat industrial basada en la màquina de vapor) i la neotècnica

(la societat fundada en l’energia elèctrica).
Mumford plantejava un paral·lelisme entre l’àmbit orgànic i

el tècnic que el converteixen en un dels pioners en proposar
una visió ecològica de la cultura tecnològica —fonamentada
en els conceptes de vida, supervivència i reproducció— que
superava els vells enfocaments mecanicistes —basats en con-
ceptes com ara l’ordre, el control, l’eficiència i el poder. Però
el plantejament tecnorgànic de Mumford no era en absolut
ingenu; especialment després de la Segona Guerra Mundial,
qüestionarà la distància creixent entre biologia i tecnologia per
culpa dels processos de mecanització i industrialització salvat-
ges (Strate i Lum 2006).

• Jacques Ellul (1912-1994): Més conegut per les aporta-
cions sociològiques que per les obres dedicades a la comuni-
cació, aquest investigador va intentar combinar el marxisme i
el cristianisme en un mateix contenidor teòric. La seva preocu-
pació pels processos de deshumanització el col·loquen entre
els pares fundadors de l’ecologia dels mitjans. Hi ha dues
obres seves que constitueixen la principal referència per als
investigadors de l’ecologia dels mitjans: La technique ou l’en-

jeu du siècle (1954) i Propagandes (1962). Més que ser un
ludita antitecnològic, Ellul qüestionava el reemplaçament dels

valors morals de tota la vida pels valors tècnics; respecte de la
propaganda, estava preocupat pel poder persuasiu de les imat-
ges davant de les formes tradicionals de comunicació basades
en la paraula i la confrontació discursiva. Podria dir-se que Ellul
oposava the power of the word a the power of the image (la
qual està carregada de connotacions negatives). Malgrat algu-
nes discrepàncies —Ellul considerava que McLuhan posava
massa èmfasi en els mitjans i deixava de costat la qüestió
social, mentre que McLuhan i altres investigadors com Walter
Ong no oposaven la paraula a la imatge, sinó l’oralitat a l’es-
criptura—, l’obra eclèctica i transdisciplinària d’Ellul va consti-
tuir una referència obligada per als ecòlegs dels mitjans (Kluver
2006; Christians 2006).

• Harold Innis (1894-1952): Juntament amb Marshall
McLuhan, Harold Innis és considerat l’altre gran representant
de l’anomenada Escola de Toronto. Alguns investigadors reco-
neguts de l’ecologia dels mitjans com Neil Postman o James
Carey no dubten a considerar Innis l’autèntic revolucionari que
va donar a l’ecologia dels mitjans la configuració definitiva.
Format en economia política —els seus primers treballs esta-
ven dedicats a l’anàlisi del sistema de ferrocarrils (A History of

the Canadian Pacific Railroad, 1923) i el mercat de les pells
(The Fur Trade in Canada, 1930)— amb el pas dels anys va
anar posant la seva mirada integradora i sistèmica al camp de
la comunicació (Empire and Communications, 1950; The Bias

of Communication, 1951). La importància de l’aportació
d’Innis a l’ecologia dels mitjans és indiscutible: va ser aquest
canadenc el primer d’explicar la història posant els processos
de comunicació al centre de la mirada. Dit d’una altra manera,
Innis va passar d’analitzar l’economia dels ferrocarrils i les pells
a focalitzar el seu estudi en les tecnologies que permetien el
flux de la informació i el coneixement. La seva perspectiva el
portava a vincular, per exemple, el desenvolupament del telè-
graf amb la premsa del segle XIX i la demanda creixent d’infor-
macions actualitzades, un tipus d’anàlisi que McLuhan portarà
fins a les últimes conseqüències. A Empire and Communica-

tions, Innis ens explica la història de Babilònia, Egipte, Grècia,
Roma i l’Edat Mitjana a partir dels seus sistemes de comunica-
ció, cobrint l’arc temporal que va des de les taules d’argila i el
papir, fins al llibre imprès.

Eclipsat per la fama internacional del també canadenc Mar-
shall McLuhan, les aportacions fonamentals de Harold Innis
van anar a poc a poc adquirint un reconeixement just dins i fora
de l’àmbit de l’ecologia dels mitjans. En certa manera, es
podria dir que els seus enfocaments eren complementaris: si la
visió d’Innis vinculava la tecnologia de la comunicació a les for-
mes d’organització social i l’economia, la de McLuhan relacio-
nava els mitjans amb l’organització sensorial i el pensament
dels subjectes (Heyer 2006).

• Eric Havelock (1903-1988): L’enllaç entre Harold Innis i
Marshall McLuhan no seria complet si no esmentéssim l’obra
d’Eric Havelock, un investigador britànic expert en la cultura
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clàssica, que també va freqüentar la University of Toronto entre
1927 i 1947. Havelock ha de ser considerat a tots els efectes
el gran expert en la transició de l’oralitat a l’escriptura en la
societat grega; els seus estudis dedicats a les transformacions
de la cultura grega des de la consolidació de l’alfabetisme —el
seu llibre Preface to Plato (1963) és una de les citacions obli-
gades— van influir profundament Harold Innis, Marshall
McLuhan i Walter Ong.

1.2. Els pares fundadors
El límit entre els precursors i els pares fundadors ve establert
per l’aplicació explícita de la metàfora ecològica als mitjans de
comunicació. Tanmateix, hi ha investigadors que, per un seguit
de motius cronològics, científics i discursius, se situen en una
zona de frontera entre els precursors i els pares fundadors. Per
exemple Walter Ong —una peça clau del mapa de l’ecologia
dels mitjans, entre altres coses, per haver desenvolupat el con-
cepte d’oralitat secundària— no va parlar directament d’“eco-
logia” en els seus textos dedicats als contrastos entre oralitat i
escriptura. Aleshores, per què no situar-lo entre els precursors?
Per dos motius. En primer lloc, perquè si bé havia publicat
alguns treballs de gran rellevància en la dècada de 1960, l’a-
portació més destacada de Walter Ong va ser Orality and

Literacy de 1982. D’altra banda, la seva tesi doctoral dedica-
da a la poesia de Gerard Manley Hopkins va ser supervisada a
la St. Louis University per un jove estudiós canadenc anome-
nat Marshall McLuhan en la dècada de 1940.

Com podem observar, no resulta fàcil traçar els límits o dife-
renciar entre generacions acadèmiques: més que un flux line-
al, els discursos científics constitueixen una xarxa semiòtica
d’apropiacions continuades i, sovint, simultànies, de desvia-
cions i de reinterpretacions. A continuació passarem revista als
pares fundadors de l’ecologia dels mitjans:

• Marshall McLuhan (1911-1980): Què en podem dir, a
hores d’ara, de Marshall McLuhan que no s’hagi dit? Des de la
perspectiva de l’ecologia dels mitjans, McLuhan va generar un
doble efecte: d’una banda, va posicionar dins i fora de l’àmbit
científic una mirada ecològica dels processos mediàtics con-
temporanis; de l’altra, la seva fama va tenir efectes contrapro-
duents, perquè va eclipsar altres investigadors dels mitjans (no
només de l’ecologia dels mitjans) que treballaven en silenci i
menyspreaven les declaracions efervescents del canadenc. En
el context de la cultura de masses dels anys seixanta, McLuhan
era, sens dubte, el paradigma de l’investigador dels mitjans i
tenia una fama mediàtica similar a la d’altres icones pop com
Andy Warhol o Bob Dylan, la qual cosa el va fer guanyar ene-
mics, i no pocs, precisament, en el món acadèmic. L’enveja
d’alguns col·legues de la University of Toronto arribava fins a
tal punt, que McLuhan va demanar als seus estudiants que evi-
tessin citar-lo en tesis i dissertacions per evitar represàlies
(Morrison 2006, 169).

Com ja hem esmentat, el concepte d’ecologia dels mitjans va
néixer en alguna conversa amb els seus col·legues (Morrison
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2006), però des d’una perspectiva més general també hem de
reconèixer que va ser McLuhan qui va actualitzar i va integrar
en un enfocament únic els plantejaments d’alguns precursors
com ara Lewis Mumford, Sigfried Giedion, Harold Innis i Eric
Havelock. McLuhan no es cansava d’insistir que els mitjans for-
men un ambient o entorn sensorial (un medium) en el qual ens
movem com un peix a l’aigua; no ens n’adonem que existeix
fins que, per algun motiu, deixem de percebre’n l’existència. La
seva ecologia està totalment bolcada cap a les percepcions dels
subjectes: els humans modelem els instruments de comunica-
ció, però, alhora, ells ens remodelen.

L’altre element destacable de Marshall McLuhan prové de les
seves formes d’expressió explosives: l’escriptura en format
mosaic, la facilitat per crear eslògans i conceptes inoblidables
—com el mitjà és el missatge o l’aldea global— i el salt inter-
textual permanent entre l’àmbit mediàtic, el literari i el tecno-
lògic, el converteixen en una figura indispensable dels estudis
de la comunicació de masses del segle XX. Algunes de les seves
obres s’han convertit en referències ineludibles fins i tot per als
qui no en comparteixen la visió, des de The Gutenberg Galaxy:

The Making of Typographic Man (1962) fins a Understanding

Media: The Extensions of Man (1964), The Medium is the

Massage: An Inventory of Effects (1967, amb Quentin Fiore) i
Laws of Media: The New Science (1988, amb Eric McLuhan).

A començaments de la dècada de 1990, quan els seus
detractors ja el donaven per oblidat, l’aparició de la World Wide
Web i la consolidació a escala global de cadenes televisives
com MTV i CNN van portar a un revival de les idees de Mar-
shall McLuhan, un procés que va culminar amb la seva cano-
nització per part de la revista Wired (que el va elegir com a
Patron Saint en el seu primer número el 1993). D’aleshores
ençà, l’obra de McLuhan ha entrat en un procés de reapropia-
ció en clau digital del qual parlarem a la tercera secció d’aquest
article.

• Neil Postman (1931-2003): Si bé és una figura de pes
acadèmic reconegut al món anglosaxó, Neil Postman mai no va
tenir la visibilitat mediàtica internacional assolida per Marshall
McLuhan. Com ja s’ha esmentat, aquesta sobreexposició de
McLuhan va eclipsar, en certa manera, investigadors d’un
relleu indubtable com el mateix Postman.

Provinent del camp educatiu, concretament de l’ensenyament
de llengua anglesa, Neil Postman va ser un dels grans pensa-
dors dels mitjans entre els anys 1970-2000. En obres com
Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of

Show Business (1985), Technopoly: the Surrender of Culture

to Technology (1992) o The End of Education: Redefining the

Value of School (1995), Postman va desenvolupar una visió
ecològica, crítica i ètica del sistema mediàtic nord-americà
(Gencarelli 2006). Segons Postman, el canvi tecnològic no era
additiu, sinó ecològic, i ho explicava amb un exemple: si dei-
xem caure una gota de tintura vermella en un recipient amb
aigua, es dissol en tot el líquid, i n’acoloreix cadascuna de les
molècules. Això és el que Postman entén per canvi ecològic
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(ecological change). L’arribada d’un nou mitjà no es limita a
agregar alguna cosa: ho canvia tot. L’any 1500, després que
s’inventés la impremta, no hi havia una vella Europa més una
impremta: hi havia una Europa diferent. Després de l’arribada
de la televisió, els Estats Units no eren els Estats Units més la
televisió. El nou mitjà va donar un nou color a cada campan-
ya política, a cada llar, cada escola, cada església, cada indús-
tria, etc., d’aquest país (Postman 1998).

La figura de Postman és fonamental per a l’ecologia dels mit-
jans, no solament per les seves aportacions teòriques, sinó
també per haver creat, el 1971, el primer programa de grau
en ecologia dels mitjans a la Steinhardt School of Education
(New York University). Postman va formar, va inspirar i va
col·laborar amb investigadors destacats com Paul Levinson,
Joshua Meyrowitz, Jay Rosen, Lance Strate i Dennis Smith.

• Walter Ong (1912-2003): Com ja hem indicat, Orality

and Literacy. The Technologizing of the Word (1982) és una
referència en el camp de l’ecologia dels mitjans. Juntament
amb Eric Havelock, el pare jesuïta Walter Ong és el gran expert
en el pas de l’oralitat a l’escriptura; les seves recerques al llarg
de mig segle van analitzar aquesta transició en les seves dife-
rents dimensions, ja siguin literàries, teòriques, socials, educa-
tives, culturals, històriques i fins i tot bíbliques. Algunes de les
seves obres anteriors a Orality and Literacy van ser The Pre-

sence of the Word (1967), Rhetoric, Romance, and Techno-

logy (1971) i Interfaces of the Word (1977) (Soukup 2005).
La generació dels pares fundadors de l’ecologia dels mitjans

està formada per molts investigadors i la llista no s’esgota,
òbviament, en Marshall McLuhan, Neil Postman i Walter Ong.
Un estudi més detallat que aquest article hauria d’incloure, per
exemple, els noms d’Edmund Snow Carpenter (1922- ) —co-
editor, juntament amb McLuhan, de la revista Explorations, els
millors articles de la qual van reunir posteriorment en el llibre
Explorations in Communications (1960)— o el de James W.

Carey (1934-2006), un investigador que pot ser considerat el
pont entre l’ecologia dels mitjans nord-americana i els cultural

studies britànics. Carey rebutjava l’hegemonia dels mètodes
quantitatius, però, alhora, es distanciava (tot i reconèixer-ne el
valor de les aportacions) dels plantejaments sovint especula-
tius de Marshall McLuhan (Wasser 2006; Vannini et al.
2009).

1.3. La nova generació
El juny de 2000 es va dur a terme a la Fordham University
(Nova York) la primera convenció de la Media Ecology Asso-
ciation (MEA) i dos anys més tard va aparèixer el primer volum
d’Explorations in Media Ecology, la publicació científica de la
MEA. Les convencions es van anar succeint; l’última es va rea-
litzar a St. Louis (Missouri) el 2009 i la conferència 2010 s’or-
ganitzarà a la University of Maine. Darrere d’aquesta activitat
institucional febril, hi ha una nova generació d’investigadors
que es van formar en la seva joventut amb els pares fundadors
McLuhan, Neil Postman i Walter Ong.

D’entre els exponents més destacats de la nova generació, en
podem destacar Lance Strate, professor de Communication
and Media Studies a la Fordham University de Nova York.
Strate ha estat el primer president de la MEA i un dels militants
més actius. El seu camp de recerca va des de l’epistemologia i
les arrels històriques de l’ecologia dels mitjans, fins a l’impac-
te de les noves tecnologies de la informació i les formes popu-
lars de la comunicació de masses.

Un altre membre destacat de la nova generació és Joshua

Meyrowitz. El seu llibre No Sense of Place: The Impact of

Elec-tronic Media on Social Behaviour (1985) és encara avui
dia una referència indispensable en la reflexió sobre els mitjans
de comunicació de masses. Mai traduït, lamentablement, ni al
castellà o ni al català, No Sense of Place és un text que no ha
perdut vigència malgrat les transformacions viscudes per l’eco-
logia mediàtica des que es va difondre la World Wide Web.

Si Strate i Meyrowitz provenen del cercle nord-americà de
Neil Postman, Robert Logan va realitzar a Toronto els seus
estudis sobre els efectes de l’alfabetisme al costat de Marshall
McLu-han a finals dels anys setanta. El fruit d’aquesta recerca
va ser The Alphabet Effect (1986), un text que van seguir
diverses obres d’esperit “mcluhanià” com The Sixth Language:

Learning a Living in the Internet Age (2000) i The Extended

Mind: The Emergence of Language, the Human Mind and

Culture (2007). Logan és actualment un dels intèrprets més
fidels d’aquesta visió polièdrica i transversal que caracteritzava
la producció intel·lectual de Marshall McLuhan.

Finalment, una altra referència fonamental dels estudis pos-
tmcluhanians és Derrick de Kerkhove, director del McLuhan
Program in Culture & Technology de la University of Toronto des
de 1983 i reconegut actualitzador de l’obra del canadenc. No
aprofundirem en les aportacions de Derrick de Kerkhove —pot-
ser les més conegudes a Iberoamèrica de tots els investigadors
de la nova generació (de Kerkhove 1999a, 1999b)— perquè
no ha tingut una participació activa en la institucionalització
acadèmica de l’ecologia dels mitjans (encara que, des d’una
perspectiva epistemològica, la seva producció encaixa perfec-
tament dins d’aquest camp teòric).

Aquesta referència breu a la tercera generació és incompleta
i injusta, ja que ret compte de molts investigadors que partici-
pen en la comunitat acadèmica construïda al voltant de la
Media Ecology Association. D’altra banda, una quarta genera-
ció de joves investigadors no trigarà a aconseguir visibilitat aca-
dèmica i a continuar explorant les possibles vies que obre l’e-
cologia dels mitjans.

2. L’ecologia dels mitjans: un mosaic intertextual

En aquesta secció, desenvoluparem una síntesi breu dels con-
ceptes i dels postulats fonamentals de l’ecologia dels mitjans.
Seguint una metodologia d’inspiració mcluhaniana, construirem
aquesta secció a partir d’un mosaic d’idees, de frases i d’ex-
pressions dels exponents principals de l’ecologia dels mitjans:
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• “L’ecologia dels mitjans és l’estudi dels mitjans com a am-
bients” (Postman, The Reformed English Curriculum, 1970).
• “Plató considerava l’escriptura com una tecnologia externa

i aliena, el mateix que moltes persones pensen avui dia de la
computadora” (Ong, Orality and Literacy, 1982).
• “L’ecologia dels mitjans es presenta com una metadiscipli-

na emergent” (Nystrom, Towards a Science of Media Ecology,
1973).
• “Utilitzem la paraula ‘ecologia’ per suggerir que no només

ens interessen els mitjans, sinó les formes en què la interacció
entre els humans i els mitjans modela el caràcter de la cultura
i, podríem agregar-hi, també ajuda a la cultura a mantenir el
seu balanç simbòlic” (Postman, The Humanism of Media

Ecology, 2000).
• “Cada tecnologia tendeix a crear un nou ambient humà.

L’escriptura i els papirs van crear l’ambient social que nosaltres
creiem connectat amb els imperis del món antic [...] La
impremta de caràcters tipogràfics mòbils va crear un nou
ambient inesperat: el públic” (McLuhan, The Gutenberg

Galaxy, 1962).
• “L’aparició de la ciència moderna va dependre sens dubte,

en gran manera, de l’efecte conjunt de la tècnica del sistema
indoaràbic de numeració i la tècnica de l’alfabet grec, multipli-
cats per la introducció de la impremta” (Havelock, Origins of

Western Literacy, 1976).
• “Les tecnologies no són només recursos externs, sinó tam-

bé transformacions interiors de la consciència, i molt més quan
afecten la paraula” (Ong, Orality and Literacy, 1982).
• “El mitjà és el missatge” (McLuhan, Understanding Media,

1964).
• “(Els ambients) estructuren el que podem veure i dir, i, per

tant, fer. Ens assignen rols i insisteixen en com els hem d’inter-
pretar. Especifiquen què està permès fer i què no ho està. En
algunes ocasions, com a la cort, a l’aula o a l’oficina, les espe-
cificacions són explícites i formals. En el cas dels mitjans que
generen ambients (per exemple els llibres, la ràdio, el cinema,
la televisió, etc.), les especificacions són implícites i informals,
i queden semiocultes perquè assumim que estem en relació
amb una simple màquina i no amb un ambient. L’ecologia dels
mitjans tracta d’explicitar aquestes especificacions” (Postman,
The Reformed English Curriculum, 1970).
• “Una cosa que mai no podem veure és l’element en el qual

ens movem” (McLuhan, The Marfleet Lectures, 1967).
• “Cada tecnologia conté una filosofia que expressa la forma

en què la gent usa la seva ment, el seu cos, com codifica el
món, quins sentits amplifica i quines tendències intel·lectuals i
emocionals descarta” (Postman, Five Things We Need to Know

About Technological Change, 1998). 
• “Qualsevol canvi tecnològic és una negociació [...] La tec-

nologia dóna alguna cosa, però també treu alguna cosa. Això
significa que, per cada avantatge que ofereix una nova tecno-
logia, hi ha sempre un desavantatge que li correspon [...] La
cultura sempre paga un preu per la tecnologia” (Postman, Five

Things We Need to Know About Technological Change, 1998).
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• “Els textualistes en general identifiquen l’escriptura amb
l’imprès i ben poques vegades —o mai— s’atreveixen si més
no a fer un cop d’ull a la comunicació electrònica” (Ong, Orality

and Literacy, 1982).
• “No té importància que s’introdueixi un televisor a cada

aula: la revolució ja va començar a les llars. La televisió ha can-
viat les nostres vides sensorials i els nostres processos men-
tals” (McLuhan, Understanding Media, 1964).
• “Els mitjans esdevenen mites... Creiem que les creacions

tecnològiques ens arriben de Déu, com si fossin part de l’ordre
natural de les coses” (Postman, Five Things We Need to Know

About Technological Change, 1998).
• “La tecnologia electrònica ens ha conduït a l’era de l’‘orali-

tat secundària’. Aquesta nova oralitat té similituds sorprenents
amb l’oralitat antiga per la seva mística de la participació, la
seva insistència en un sentit comunitari, la seva concentració
en el moment present i fins i tot el seu ús de fórmules” (Ong,
Orality and Literacy, 1982).
• “No hi ha cap medium que existeixi sol o tingui significat

sol, sinó en relació permanent amb altres mitjans” (McLuhan,
Understanding Media, 1964).
• “L’ecologia dels mitjans és l’estudi dels entorns mediàtics,

la idea que la tecnologia i les tècniques, els modes d’informa-
ció i els codi de comunicació tenen un rol fonamental en els
assumptes humans. L’ecologia dels mitjans és l’Escola de
Toronto i l’Escola de Nova York. És determinisme tecnològic,
hard i soft, i evolució tecnològica. És lògica dels mitjans, teo-
ria del medium, mediologia. Són els estudis de McLuhan, les
recerques sobre oralitat i alfabetisme, els estudis culturals
americans. És gramàtica i retòrica, semiòtica i teoria dels sis-
temes, història i filosofia de la tecnologia. És allò postindustrial
i allò postmodern, allò prealfabètic i allò prehistòric” (Strate,
Understanding MEA, 1999).
• “L’ecologia dels mitjans està vivint la seva infantesa. Els

ecòlegs dels mitjans saben, en general, què és el que els inte-
ressa —les interaccions entre els mitjans de comunicació, les
tecnologies, la tècnica i els processos humans de percepció, de
pensament, de valor i de conducta—; ells saben, també, els
tipus de preguntes que proposen aquestes interaccions. Però
els ecòlegs dels mitjans no tenen, encara, un marc coherent
per organitzar el seu objecte d’estudi i les seves preguntes.
L’ecologia dels mitjans és, breument, una ciència preparadig-
màtica” (Nystrom, Towards a Science of Media Ecology,
1973).
• “Les tecnologies són artificials, però —una altra parado-

xa— allò artificial és natural per als éssers humans” (Ong,
Orality and Literacy, 1982).
• “L’ecologia dels mitjans analitza com els mitjans de comu-

nicació afecten la percepció, la comprensió, les sensacions i els
valors; i com la nostra interacció amb els mitjans facilita o
impedeix les nostres chances de supervivència. La paraula eco-
logia implica l’estudi d’ambients: la seva estructura, el contin-
gut i l’impacte en la gent. Un ambient és, al cap i a la fi, un
sistema de missatges complexos que imposa als humans cer-
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tes formes de pensar, de sentir i de comportar-se” (Postman,
The Reformed English Curriculum, 1970).
• “Un nen normal viu en un ambient electrònic. Viu en un

món de sobrecàrrega informativa (information overloading)”
(McLuhan, Cybernetics and Human Culture, 1964).
• “L’ecologia dels mitjans tracta d’esbrinar quins rols ens obli-

guen a interpretar els mitjans, com els mitjans estructuren la
nostra mirada, per què els mitjans ens fan sentir i actuar com
ho fem” (Postman, The Reformed English Curriculum, 1970).

En resum: de què parlen els ecòlegs dels mitjans? El gràfic
següent —construït a partir d’un seguit d’articles clàssics de
l’ecologia dels mitjans escrits per Marshall McLuhan, Neil
Postman, Walter Ong i altres representants de la nova genera-
ció— serveix per visualitzar els grans temes de conversa teòri-
ca d’aquest camp del saber comunicacional.

L’ecologia dels mitjans es pot sintetitzar en una idea bàsica:
les tecnologies —en aquest cas, les tecnologies de la comuni-
cació, des de l’escriptura fins als mitjans digitals— generen
ambients que afecten els subjectes que les utilitzen. Alguns
ecòlegs com Neil Postman van desenvolupar una lectura moral
de les noves formes de comunicació —per exemple, criticant
l’avenç de la televisió sobre les pràctiques d’escriptura—,
mentre que d’altres com Marshall McLuhan es van desenten-
dre fins a cert punt d’aquestes preocupacions per privilegiar
l’anàlisi de les transformacions perceptives i cognitives que
viuen els usuaris dels mitjans. Altres membres de la tradició
de l’ecologia dels mitjans com Harold Innis van preferir vincu-
lar l’evolució dels mitjans de comunicació als processos
socioeconòmics —per exemple, el desenvolupament simultani

del telègraf i de les vies fèrries— en el context d’una visió sis-
tèmica de la societat. En alguns dels seus cèlebres aforismes,
Marshall McLuhan també va deixar caure una altra possible
dimensió de la metàfora ecològica: els mitjans només adquirei-
xen significat en relació amb els altres mitjans. Des d’aquesta
perspectiva, els mitjans serien com “espècies” que conviuen en
un mateix “ecosistema” de la comunicació.

3. Nova ecologia dels mitjans

En els darrers anys, els investigadors enrolats en l’ecologia dels
mitjans van demostrar un interès particular en les noves formes
multimèdia i interactives de comunicació. Ja en una conferèn-
cia de 1995, Neil Postman es referia a la infoxicació (Cornella
2000) que regnava a la societat digitalitzada: “la gent no sap
què fer-ne de la informació. No tenen un principi organitzador,
el que jo denominaria una narrativa transcendent.” Humanista
fins al final, segons Postman, la resposta a aquesta explosió
informativa no la tenien precisament “the guys from MIT”
(2004, 6). Les reflexions de Postman sobre la crisi de la insti-
tució escolar i la necessitat d’adaptar-se als nous temps man-
tenen la mateixa vigència que quan van ser escrites fa gairebé
tres dècades.

D’altra banda, els textos dels precursors i pares fundadors
han estat sotmesos a una relectura sub specie digital. En un
món marcat per canvis profunds en les formes de produir, de
distribuir i de consumir el coneixement, la comparació amb
altres processos del passat, com ara el descobriment de l’es-
criptura o la invenció de la impremta de tipus mòbils, poden
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Gràfic 1. Temes de conversa teòrica sobre ecologia dels mitjans

Font: Elaboració pròpia
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fer-hi grans aportacions. Alguns investigadors de les cibercultu-
res no dubten a equiparar la transformació tecnocultural actual
que viu la nostra societat amb el descobriment de la impremta
el segle XV (Piscitelli 2005). En aquest context, les obres d’Eric
Havelock, Marshall McLuhan, Walter Ong i altres ecòlegs dels
mitjans es converteixen en lectura obligatòria per als investiga-
dors interessats en les noves formes que assumeix la comuni-
cació digital interactiva.

Amb Marshall McLuhan passa una cosa estranyíssima: n’hi
ha prou amb prendre qualsevol dels seus textos i canviar la
paraula “televisió” per “World Wide Web”. Els resultats són sor-
prenents. McLuhan parlava els anys seixanta de la transició de
l’escriptura a la “comunicació electrònica” (és a dir, la televi-
sió), però és com si estigués descrivint els processos de digita-
lització que es van desencadenar trenta anys més tard. La
relectura de McLuhan en clau digital ha generat obres de gran
valor com ara Digital McLuhan: A Guide to the Information

Millennium (Levinson 2001) o Understanding New Media

(Logan, en preparació).
En un entorn marcat per la consolidació de les xarxes globals

d’informació, els processos de convergència i l’explosió de nous
mitjans i plataformes de comunicació, l’aparició de narratives
transmediàtiques i la irrupció d’un paradigma de la comunica-
ció molts-a-molts que trenca el model tradicional del broadcas-

ting, les reflexions de l’ecologia dels mitjans es presenten com
una referència gairebé indispensable a l’hora de comprendre
aquests processos. L’ecologia dels mitjans proposa temes, con-
ceptes i preguntes que enriqueixen les converses científiques
sobre la comunicació digital interactiva. Rellegir McLuhan sen-
se els prejudicis acadèmics que a la dècada de 1970 el van
aïllar d’alguns dels seus col·legues, redescobrir les anàlisis de
Postman sobre l’educació i la comunicació en plena crisi de la
institució escolar o recuperar les agudes reflexions d’Ong o
Havelock sobre la transició de l’oralitat a l’escriptura pot obrir-
nos noves claus interpretatives per comprendre la configuració
que està adoptant l’ecosistema mediàtic el segle XXI.

Notes

1 La primera part de la Introducció està basada en Scolari (2009,

2008).

2 Una reflexió semiòtica brillant sobre les converses entre científics

(i dels científics amb la resta de la societat) la trobem a Verón

(1999).

3 Algunes referències bibliogràfiques indispensables en l’àmbit de

les teories de la comunicació: Rodrigo i Estrada, 2009; Wolf,

1987, 1994; Moragas, 1981.
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