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La pandèmia generada per la COVID-19 està sacsejant profundament els 

comportaments socials, els hàbits culturals i fins i tot els valor d’una societat que viu 

amb inquietud una crisi econòmica profunda i una realitat sense precedents en la 

memòria social. El llarg i inesperat confinament inicial, seguit per períodes de 

desconfinament progressius al ritme de rebrots i quarantenes parcials, viscuts entre la 

por i la irritació, tenen uns efectes particularment devastadors per a bona part dels 

professionals i les organitzacions culturals. Al mateix temps, afecten la interacció 

social, així com la intensitat i formats de la participació i del consum de bens i serveis 

artístics i patrimonials. Ara be, fins a quin punt aquest sacseig brutal generarà un canvi 

estructural, sistèmic, en els comportaments, les pràctiques culturals i el 

desenvolupament dels públics a mig i llarg termini? La modificació de les relacions 

socials i l’accentuació del consum digital marginarà les pràctiques culturals 

presencials, aquelles que requereixen més esforç cognitiu o les lligades a entorns 

convivencials tradicionals? O, en sentit contrari, ¿es donarà un procés de relegitimació 

social de la pràctica cultural, un apoderament creatiu dels individus i de les 

col·lectivitats i, de rebot, també de les polítiques culturals de suport a la creació i a la 

producció cultural? No tenim resposta a aquestes preguntes, però el fet de formular-les 

pot ajudar a trobar camins per resoldre molts dels reptes que el sector cultural ha 

d’afrontar en els propers mesos i anys. Aquest és l’objecte de les reflexions que es 

plantegen a continuació. 

Efectes en les pràctiques socials i culturals 

Malgrat que els éssers humans tendim a oblidar els efectes incomodes de les 

experiències viscudes, la singularitat sense precedents del confinament inicial –amb la 

vida familiar reclosa, el teletreball, l’educació virtual i molts professionals i empreses 

dubtant sobre la seva supervivència –, així com el llarg procés que acabarà conduint a 

la nova “normalitat”, permeten afirmar que estem davant d’una crisi profunda, 

sistèmica. És a dir, que generarà canvis socials i econòmics estructurals. I, en 

conseqüència, també en l’estructura del sistema cultural, amb modificacions en els 

comportaments culturals de la població i en el funcionament institucional i econòmic 

d’empreses, administracions públiques i entitats socials del sector. A mesura que 

passin els mesos, amb la finalització dels ERTO (expedient de regulació temporal de 

l'ocupació), l’increment de l’atur i l’agudització de la crisis, es donarà un empitjorament 

de la situació econòmica de les famílies. Aquests fets estan ja tenint un efecte 

regressiu en la capacitat i en l’estructura de la despesa familiar, i en conseqüència 

també en la demanda i el mercat cultural.  

Per altre cantó, gràcies a disposar de més temps d’oci durant els confinaments, s’han 

donat processos intensius i sense precedents d’experimentació creativa i d’intercanvi i 

consum de recursos digitals, molt en particular de productes audiovisuals i musicals. 

Evidentment, aquests processos han variat en funció del capital cultural acumulat i de 

les condicions socioeconòmiques i laborals d’individus i famílies. En aquest sentit 

caldrà analitzar fins a quin punt aquestes experiències poden modificar els hàbits i les 

pràctiques culturals futures de la població. 
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En tot cas, a curt termini, no sembla que pugui haver-hi un retorn immediat a les 

rutines i a les pràctiques culturals preexistents, ja que mentre la vacuna no arribi caldrà 

seguir processos de distanciament social, descoratjadors de moltes vivències culturals. 

No sabem l’evolució de la pandèmia ni els rebrots que pugui tenir, però és evident que 

els esdeveniments en espais tancats o els de mitjana i gran dimensió en espais oberts, 

en especial si són massius, no es recuperaran aviat. També, que l’activitat cultural 

lligada al turisme tardarà molt en recuperar-se. I, finalment, que la crisi econòmica 

reduirà dràsticament la capacitat de despesa familiar, en particular en tot allò que no 

és consideri essencial. La paradoxa, tal com es comentarà a continuació, és que en el 

moment que moltes persones han redescobert la cultura (digital o consumida en 

l’àmbit domèstic) com una necessitat de primera magnitud, la disponibilitat a pagar per 

ella no es percep de forma equivalent.  

En aquest context, fins a quin punt els canvis d’hàbits socials i culturals d’aquest 

relativament breu període de temps afectaran la demanda cultural futura, basada en 

llargs processos de socialització i experimentació? No és fàcil saber-ho, però quan 

més llarg sigui aquest període excepcional més difícil serà tornar a la situació 

precedent. Pot il·lustrar-ho perfectament la resposta dels abonats a teatres i auditoris, 

primer a l’inici de la pandèmia o ara quan comença la temporada 2020-2021. Molts 

d’aquests espais, després de baixar el teló sobtadament a mig març, varen oferir als 

posseïdors d’entrades per espectacles posteriors tres opcions: tornar-los el valor de 

les entrades, bescanviar-los per entrades de la temporada següent o transformar 

l’import en una donació altruista a fons perdut. Si en un primer moment l’opció 

majoritària de les audiències més fidels fou la segona –també la preferida pels 

responsables de màrqueting dels equipaments ja que garantia no perdre abonats ni 

públic habitual–, ara es troben que alguns espectadors davant les incerteses d’aquesta 

tardor i hivern potser renunciaran a l’import però ja no compraran entrades per a la 

temporada que s’inicia. En aquest sentit, les noves ofertes de compra anticipada amb 

abonaments flexibles i la possibilitat de cancel·lació a última hora és una bona 

estratègia per adaptar-se als neguits d’una audiència que en qualsevol moment pot 

estar sotmesa a quarantena. El perill que s’entronqui l’hàbit de comprar entrades o 

abonaments és gran i costarà un enorme esforç de persuasió tornar a convèncer a 

moltes persones, en particular aquelles que ho feien més per rutina o per formar part 

d’un encontre social que per una veritable interès o passió per la proposta cultural. 

D’altra banda, l’experiència de les programacions digitals dels elencs o teatres més 

prestigiosos –algunes de les quals s’han ofert amb accés gratuït durant la passada 

primavera –, si be pot generar sinergies positives per part del públic ocasional que en 

ocasió d’un viatge aprofiti per veure en directe repertori d’aquell teatre o companyia, 

difícilment es traduirà en major assistència a espectacles oferts pels teatres i els 

auditoris locals. De forma similar es pot dir pel que afecta als espais expositius: el 

visitant d’una exposició amb una fantàstica producció digital, realitzada per un museu 

prestigiós, difícilment visitarà el museu local o la visita digital realitzada amb pocs 

mitjans – a no ser que tingui amb ella una relació personal emotiva – però es reservarà 

un matí o una tarda per a la visita real com a part d’una experiència futura de turisme 

cultural.  

Pensant en una estratègia a llarg termini, caldrà recuperar el lligam entre la vivència 

artística o patrimonial i l’experiència comunitària que sovint hi està associada. En 

aquest sentit, a mig i llarg termini, quines pràctiques socials i culturals tendiran a 
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desaparèixer i quines altres creixeran? S’acceleraran encara més les pràctiques 

digitals a distància, sovint des de la comoditat domèstica, enfront de les de caràcter 

vivencial ofertes sincrònicament? Per altre cantó, creixerà el rol prosumer per part dels 

posseïdors de capital cultural especialitzat, difuminant la línia divisòria entre productors 

i consumidors? Sembla clar que seran molt diferents els efectes entre les diverses 

tipologies d’individus i col·lectivitats, i entre les diverses expressions artístiques i 

patrimonials.  

En aquest sentit, una de les derivades preocupants és el desigual impacte entre els 

diferents grups poblacionals en funció de les seves condicions vitals, socials, 

econòmiques i culturals. L’estudi recent però anterior a la pandèmia sobre les 

pràctiques culturals en 21 barris barcelonins, classificats en tres categories 

socioeconòmiques diferents, mostra com la desigualtat econòmica té efectes profunds 

en les pràctiques culturals. A partir d’aquí ens podem preguntar si l’experiència del 

confinament familiar ampliarà la bretxa social com a conseqüència de les asimetries 

preexistents, tant d’aquelles originades en el capital cultural i educatiu de base, com 

les associades a l'accés als recursos tecnològics (qualitat de la connexió a internet, 

disponibilitat d’ordinador o tauletes per a tota la família) o a l’espai residencial on s’ha 

viscut el confinament. Tots ells recursos que condicionen el poder desenvolupar una 

vida cultural autònoma i enriquidora (diferències socials que, malauradament, també té 

el seu efecte en la densitat de contagis i de mortalitat). 

Així, doncs, fins a quin punt i de quina manera la crisi econòmica potenciarà aquests 

canvis? Seran homogenis o vindran acompanyats d’una ampliació de la bretxa social? 

Les primeres observacions disponibles permeten augurar un increment de les 

desigualtats socioeconòmiques a conseqüència no només de les asimetries en l’accés 

als recursos tecnològics, espacials i educatius bàsics, sinó també en la construcció del 

capital cultural. Ambdós fets són clau cara a poder desenvolupar una vida cultural 

autònoma, diversificada i enriquidora. 

Tal com diu la cita que encapçala aquest article, la vivència de les produccions 

artístiques o el redescobriment del patrimoni cultural generen un valor vaporós, una 

atmosfera específica, una llum intermitent i feble com la que genera la cuca de llum en 

els ulls il·lusionats de nens i adults. Immersos en aquesta màgia intangible, tant 

humana, hem redescobert durant el confinament – o en les llargues quarantenes 

forçoses – que l’experiència cultural és vital pel nostre equilibri personal; també per a 

la interacció social. Reclosos a casa, amb més temps per compartir amb la família o 

amb els amics a través de les xarxes socials, malgrat el teletreball o les tensions 

convivencials d’uns habitatges reduïts, com mai hem llegit, escoltat música, mirat 

series i pel·lícules o desenvolupat pràctiques amateurs inèdites o que teníem 

abandonades. 

L’estudi realitzat per Hadopi, l’observatori francès dedicat a l’anàlisi de la creació per 

internet (que engloba l’audiovisual, la música, el llibre digital i els videojocs), en les 5 

onades d’enquestes realitzades durant el període de confinament i a la fi del mateix 

(entre març i maig de 2020), confirma la revalorització social de la vivència i del 

consum cultural. Els internautes francesos valoren l’accés a la cultura a través 

d’internet com la primera d’una llarga llista d’activitats considerades essencials per al 

seu equilibri personal. Aquest fet no només s’ha donat durant el període de 

confinament (quan el 53% dels enquestats l’assenyalen com la primera activitat 
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essencial) sinó que una setmana després del retorn a la “normalitat” encara el 42% 

dels internautes francesos continuaven considerant el consum cultural per internet com 

la primera pràctica indispensable per davant de fer esport (41%) o de les activitats 

manuals (40%).  

Ara bé, i tal com era d’esperar, el gran increment del consum cultural digital dels dies 

de ple confinament torna un cop aquest s’atenua als nivells anteriors a aquella situació 

de reclusió excepcional. Tanmateix, el vídeo a la demanda, que l’any 2019 era 

consumit per un 39% de la població francesa adulta, al final de la segona setmana de 

confinament havia pujat al 46% i en el moment de la tornada a la “normalitat” 

continuava ascendent fins el 49%. Aquestes dades semblen confirmar – a l’espera 

d’estudis amb major cobertura temporal i geogràfica – la modificació selectiva dels 

comportaments culturals. Però el que és més important, la millora del reconeixement i 

la valoració de l’accés digital a la cultura per part de la població.  Quines 

conseqüències tindrà a llarg termini? Quines sinergies generarà aquesta modificació 

de les prioritats socials en les decisions d’autoritats públiques, de donants filantròpics, 

de patrocinadors corporatius i d’empreses publicitàries? En l’anàlisi dels propers 

pressupostos públics i en les decisions de les entitats filantròpiques veurem si 

s’orientaran quasi exclusivament envers els projectes sanitaris, socials o de recerca 

associada a la pandèmia, o entenen el paper de les arts i el patrimoni en l’equilibri 

psicològic col·lectiu, en el benestar d’una societat en transició. Els operadors culturals 

han de ser capaços de fer propostes atractives, ben argumentades, que enllacin amb 

les noves prioritats socials i governamentals. No té sentit ni porta a enlloc la queixa 

constat o reivindicar el dret inalienable a rebre suport. La llibertat artística cal defensar-

la a mort, però la responsabilitat social no es pot desatendre.  

Cal tenir en compte, així mateix, que aquesta crisis ha intensificat i accelerat un procés 

imparable de digitalització i d’interaccions on-line, des del teletreball o la compra per 

internet a l’administració digital o la transformació dels paràmetres de consum cultural. 

Probablement, les noves possibilitats lligades a la intel·ligència artificial no faran més 

que incrementar aquest canvi d’hàbits, ja que cauen les barreres psicològiques –fins i 

tot en gent d’edat avançada – i representa en molts casos un estalvi notable per a les 

empreses. En aquest context, quins efectes està tenint, però sobretot, tindrà en 

l’evolució de diverses tipologies d’oferta cultural i, en conseqüència en el volum i 

característiques del treball dels sectors professionals? Quina combinació 

d’experiències presencials i virtuals conformarà la dieta cultural de la població? 

Continuarà el declivi de la lectura, malgrat una certa transició cap el llibre digital i 

l’aparició dels audiollibres, però sobretot a favor dels videojocs? Quin paper jugaran 

els festivals com a espai de trobada, convivència i socialització col·lectiva un cop 

superades les limitacions normatives i la por social pels esdeveniments massius? 

Totes aquestes qüestions obliguen a analitzar l’impacte i la reacció a la pandèmia per 

part dels operadors culturals i com l’oferta i les propostes disponibles condicionen els 

comportaments socials i culturals de les audiències preexistents i de la població en 

general. 

Situació i estratègies dels operadors culturals 



6 

Així doncs, pel que fa a l’oferta cultural, quin serà el panorama de la creació i la 

producció cultural d’aquí a dos anys quan els efectes de la pandèmia es vagin 

superant? S’hauran desenvolupat models alternatius d’organització i noves formes de 

compartir l’experiència cultural amb les audiències? Fins a quin punt hauran aparegut 

sinergies amb altres sectors i activitats –com per exemple la sanitat– i pogut aprofitar, 

ni que sigui parcialment, els recursos posats a disposició per la Unió Europea en la 

seva agenda per la transició ecològica i digital?  

La capacitat de reacció actual i una mirada estratègica de llarga mirada per part dels 

governs i de les organitzacions i els professionals culturals tindrà efectes notables 

sobre el paisatge futur. La crisi de bona part del sector cultural és particularment 

intensa, amb tancaments d’equipaments, anul·lacions o desplaçaments a l’any 

següent de molts esdeveniments. I quan no s’arriba a aquest extrems, amb la reducció 

dels aforaments i del nombre d’actuacions, generant costos difícils d’assumir o que no 

permeten amortitzar les inversions inicials. La dificultat per predir la situació a curt i mig 

termini, com a conseqüència de la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia, a la que 

cal sumar la barreja de por social i unes normatives administratives molt canviants, 

retreu tant les decisions de consum com les d’inversió, a curt, mig i llarg termini. Estem 

en un cicle viciós d’escenaris incerts del que és difícil sortir.  

No obstant això, la necessitat de sobreviure dels éssers humans, i molt en particular 

d’uns professionals culturals amb una llarga trajectòria de resiliència, expliquen 

l’aparició de propostes imaginatives, a voltes molt innovadores, tan pel que fa als 

continguts com als formats de participació. Molts artistes i organitzacions han aprofitat 

el període de confinament, de temps lliure no planificat per part de molts, per oferir 

noves creacions o compartir les seves obres de forma gratuïta en línia a una població 

famolenca de continguts, de descobrir o redescobrir autors o intèrprets i de compartir 

experiències. I tot això amb formats i models de compartir particularment creatius. En 

la majoria de casos ha estat una excel·lent forma d'enfortir la seva imatge i compromís 

social, de difondre i de crear una relació empàtica amb velles i noves audiències, 

d’aprendre a crear i comunicar en línia, traient suc del potencial del món digital. Ara bé, 

no tots comparteixen aquesta estratègia ja que pensen que es devalua el treball 

artístic i es malacostuma l'audiència a no pagar, en un sector per se econòmicament 

prou precari. És veritat que no tots els professionals i les institucions culturals podran 

subsistir als efectes d’aquesta crisi, i per tan aprofitar aquest entusiasme innovador i 

de reconeixement. Tanmateix, però no crec que tot aquest esforç i creativitat caigui al 

buit.  

D’altra banda, emergeixin pràctiques culturals individuals o col·lectives, particularment 

intenses, sovint basades en la proximitat i la participació activa. El cuc de la creativitat, 

la necessitat de compartir expressions artístiques o la curiositat per conèixer nous 

mons estan donant valor a la vivència cultural. Aquest fet té indubtables 

conseqüències polítiques ja que permet legitimar millor l’existència de polítiques 

públiques de suport a l’activitat cultural. 

Ara bé, cal diferenciar dues qüestions entrellaçades: quantes empreses i quants 

professionals desapareixeran amb aquesta crisi, i quines organitzacions i models de 

negoci perviuran, es transformaran o sorgiran. I lligades a aquestes dues qüestions es 

plantegen dos problemes. El primer concerneix a la desaparició d’experiències de vida 

–amb tot el que això implica a escala humana i artística – però també de relacions,
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tradicions i tècniques locals o artesanals mantingudes pels professionals, les entitats i 

les empreses que tancaran o que es transformaran radicalment. El segon problema és 

si els nous models d’organització, producció i difusió comportaran un empobriment de 

la cultura i de l’economia local. És a dir, si anem cap un replegament local o cap a una 

major homogeneïtzació de la ma de les grans empreses que dominen la distribució 

digital. 

En relació a la primera qüestió preocupa la desaparició dels professionals i les 

estructures més febles, per no disposar dels recursos financers, el prestigi suficient, la 

fortalesa institucional o la capacitat d’adaptació necessàries per a poder sobreviure. La 

crisi de 2008 ja va comportar pèrdues importants en l’àmbit del talent i l’experiència 

cultural. Tenint en compte que el nivell de recursos públics i de despesa familiar en 

molts àmbits culturals no s’havia recuperat, quin impacte tindrà aquesta nova crisi? La 

resposta dependrà de la combinació de tres factors: fortalesa endògena de cada un 

dels operadors (financera, operativa i creativa); posició en les noves cadenes de valor 

de cada subsector d’activitat cultural; i capacitat prospectiva, estratègica i de lideratge 

de les administracions públiques i de les organitzacions sectorials representatives. Així 

doncs, cal tenir en compte no només les pròpies capacitats, decisions i estratègies 

sinó el del conjunt d’agents que operen en la cadena de valor d’un sector, i el paper 

dels governs en les mateixes (i la capacitat d’incidència dels departaments de cultura 

en les decisions dels departaments d’economia i hisenda).  

Un exemple recent pot ajudar a il·lustrar aquestes qüestions. En l’àmbit de l’exhibició 

cinematogràfica s’uneix la por dels espectador per tornar a les sales de cinema, la 

reducció de l’aforament degut als protocols i a les noves normatives de seguretat, i el 

canvi d’estratègia de les grans distribuïdores respecte dels blockbusters. Les 

distribuïdores internacionals davant la caiguda d’ingressos estan assajant nous circuits 

d’explotació que trenquen les cadenes de valor preexistents. Si fins ara l’estrena en 

sala era la primera finestra d’explotació per la seva capacitat comunicativa i sinèrgica 

amb les restants finestres, ara no només han deixat d’aportar pel·lícules d’estrena al 

circuit d’exhibició per no cremar el potencial de negoci d’una pel·lícula, en un moment 

de baixa afluència d’espectadors a les sales, sinó que plantegen estrenar les noves 

superproduccions –com Mulan per part de la Disney– a través del seu servei de 

streaming (a un preu de 25,25 € sessió). Si l'experiment és un èxit, pot ser un punt 

d'inflexió que canviï així com l’ordre i les finestres d’explotació cinematogràfica i, 

alhora, la cadena de valor entre operadors. El canvi d’hàbits de la població sumat a la 

feblesa negociadora dels exhibidors enfront de les distribuïdores pot provocar el 

tancament definitiu de moltes sales d’estrena i trasbalsar els fonaments de les 

polítiques públiques de suport no només a l’exhibició sinó també a la producció 

cinematogràfica (per exemple, les ajudes automàtiques lligades als ingressos obtinguts 

en taquilla). Si aquesta situació se li suma una mirada a curt terme dels representants 

sectorials defensant un status quo desfasat i l’habitual baixa agilitat i capacitat 

d’adaptació de l’administració, el sector sencer pot sortir-ne molt tocat.  

Tot canvi estructural genera guanyadors i perdedors. Aquells operadors que entenen 

abans que els altres les transformacions en curs i saben adaptar-se i aprofitar millor el 

nou context aconsegueixen sobreviure i tirar endavant. Davant d’una crisi global com 

la present, guanyaran aquells actors amb activitats tecnològicament ben posicionades i 

que comptin amb mercats grans, a escala regional i mundial. Es difícil pensar que la 
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reacció nacionalista antiglobalització, present en molts discursos polítics populistes, 

tingui la capacitat d’alterar aquest ordre de coses.  

Així doncs, l’impacte a llarg termini de la crisi no és independent de la capacitat de 

reacció i resiliència dels operadors culturals en el curt termini (saber sobreviure i 

adaptar-se) i en la seva visió estratègica individual i col·lectiva a mig termini. Per això 

cal disposar d’informació contrastada al dia, disposar d’una dimensió suficient i ser 

capaç de prendre decisions sovint difícils. Per exemple, en el curt termini i en un 

context de feblesa de la demanda i d’incerta sobre el futur immediat, és millor 

posposar o cancel·lar projectes amb l’objectiu de reduir els costos al mínim a l’espera 

de temps millors? O, és preferible mantenir un cert nivell d’activitat per afavorir la 

comunicació i el contacte amb el públic malgrat el risc d’obtenir pèrdues donat els 

escassos ingressos i la incertesa de nous períodes de confinament?  

No tenim resposta a aquestes preguntes ja que depenen de molts factors específics 

referents a la pròpia organització, al seu producte, a la pressió i circumstància dels 

seus actors influents (audiències, proveïdors, finançadors, canals de comunicació i 

reguladors) i, en definitiva, del seu mercat. Al mateix temps, cal tenir en compte la 

posició dins d’unes cadenes de valor en transformació, en un context en que el sector 

cultural és molt heterogeni i que, per tant, cal adaptar les estratègies a les 

circumstàncies i a les possibilitats de cada subsector d’activitat. Sembla evident que 

cal mantenir, en la mesura del possible, un cert nivell d’activitat. No es tracta de que 

the show must go on sinó que qui para té més probabilitats de desapareix.  

Per això, les estratègies i les ajudes encaminades a mantenir l’activitat cultural a curt i 

mig termini són crucials. Ara bé, això no hauria d’implicar una política de repartidora, 

basada en molts petits ajuts per permetre que tothom pugui mantenir, en un primer 

moment, la paradeta oberta, com si no hi hagués un canvi sistèmic en curs. Cal 

prioritzar i acceptar que alguns operadors desapareixeran (i que per tant algunes 

ajudes es desaprofitaran). En aquestes circumstàncies, com actuar correctament? 

Prioritzar hauria d’implicar mantenir el personal clau per assolir la missió a mig termini 

de les organitzacions, aquells que permeten conservar uns sabers i un know how únic, 

no fàcil de recuperar quan la pandèmia hagi passat. A nivell de proveïdors i d’activitats 

subcontractades cal preservar així mateix aquells que són vitals per l’ecosistema 

cultural d’un territori o sector. Abandonarem a la seva sort professionals i 

organitzacions clau mentre mantenim activitats o personal propi o amb qui mantenim 

relacions de fidelitat menys transcendents? Aquesta pot ser, malauradament, la 

temptació d’alguns equipaments o departaments governamentals.  Prioritzar en 

polítiques públiques implica combinar adequadament una estratègia basada en 

principis d’equitat i d’eficàcia, juntament amb una valoració ajustada de la capacitat de 

resiliència dels diferents agents potencials a rebre suport. La capacitat de resiliència 

no només ha de ser econòmica, sinó molt especialment lligada a la innovació. 

I això ens porta a la baula més feble de la producció cultural: la situació dels artistes i 

dels professionals independents, tant del mon de l’art, com del patrimoni o els serveis 

culturals. Durant el primer estadi d’aturada de l’activitat cultural, la majoria d’aquests 

professionals per compte propi es varen quedar sense facturar i pràcticament sense 

ajuts. Molts d’ells estan inscrits en el règim d’autònoms i només una molt petita minoria 

ha pogut posteriorment beneficiar-se del suport governamental, donades les clàusules 

restrictives que es definiren per quedar be davant la galeria però no afectar el 
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pressupost públic.1 El problema és que aquesta situació de caiguda dramàtica de la 

facturació s'allargarà en el temps i, en força casos, es transformarà en tancament 

definitiu. Com ja va passar en la crisi iniciada l’any 2008, els assalariats d’empreses i 

organitzacions sense afany de lucre estan acollits en un règim general més protector 

(subsidi d’atur o ERTOs). Si les respectives organitzacions poden sobreviure – i això 

dependrà del tipus d'activitat, de la perícia dels seus dirigents i del múscul financer de 

cada empresa –, el seu personal també. Cal dir que el sector cultural es caracteritza 

justament per l’elevada proporció de professionals per compte propi i de micro-

empreses o entitats amb actius intangibles però sense gaire capacitat financera. 

Aquest fet fa el sector cultural un dels més fràgils de l’ecosistema econòmic, però 

alhora un dels més resilients. Però aquesta resiliència, fruit de la pulsió creativa que 

explica la predisposició de molts professionals culturals a autoexplotar-se per assolir el 

projecte imaginat, no deixa de ser paradoxalment una feblesa. La sostenibilitat que se 

sosté únicament en la resiliència personal no és estructural, no enforteix el sector. 

Ara bé, no tots els subsectors culturals són iguals. Alguns professionals tenen el 

privilegi de treballar en activitats tecnològicament emergents (per exemple, en tasques 

de selecció, digitalització, animació o difusió virtual de continguts culturals), ben 

posicionades en la cadena de valor de la pròpia organització o del sector. I a aquests 

se’ls està girant ara més feina que mai. Finalment, els més ben protegits pel sistema 

són el personal fix a càrrec de l’administració pública, el talent del qual està en general 

poc incentivat al nostre país pel mecanismes anacrònics de la gestió pública. 

Malauradament, cal sumar en la desorientació general de molts professionals, la 

manca d’una estratègia governamental decidida d’acompanyament del sector en 

aquests moments delicats, incerts i difícils. 

Una mirada cara al futur 

La crisi que acompanya el coronavirus és sistèmica. Accelera processos preexistents 

com el teletreball, l'efecte prosumer, o la desmaterialització de l'experiència cultural, 

entre altres fenòmens emergents. Tot això qüestiona els factors que des del 

romanticisme havien caracteritzat el treball artístic i la producció cultural, tant des d'una 

perspectiva conceptual intrínseca (el valor intangible de la creació artística i del 

patrimoni cultural), com des d'una perspectiva social, econòmica o política extrínseca, 

instrumental. Alguns poden pensar que quan arribi la vacuna contra la COVID-19 tot 

tornarà al seu flux habitual, més o menys rutinari. Probablement, moltes coses ho 

faran, però estic convençut que en aquesta crisi haurem perdut definitivament uns 

quants llençol d’una sola bugada. Alguns dels serveis essencials oferts per museus, 

arxius, teatres o festivals no tornaran o seran molt diferents. Altres serveis, vistos fins 

ara com a poc transcendents o perifèrics a la missió de les institucions culturals, 

passaran a ser crucials, insubstituïbles. I això té conseqüències sobre els 

professionals de la cultura, ja que alguns dels seus serveis deixaran de tenir sentit, 

hauran de reciclar-se o seran substituïts per nous perfils de professionals. Fins a quin 

punt molts dels professionals culturals estan preparats per adaptar-se a aquests canvis 

1 Menys d'un 5% del total segons l'ATA, la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, 
ja que calia complir una pèrdua del 75% dels ingressos en el mes anterior a demanar la prestació 
respecte a la mitjana mensual del semestre anterior (https://www.ara.cat/economia/autonoms-ajut-
prestacio-cessament-activitat-quota-treballadors-feina-hisenda-coronavirus-covid-19_0_2518548213.html) 

https://www.ara.cat/economia/autonoms-ajut-prestacio-cessament-activitat-quota-treballadors-feina-hisenda-coronavirus-covid-19_0_2518548213.html
https://www.ara.cat/economia/autonoms-ajut-prestacio-cessament-activitat-quota-treballadors-feina-hisenda-coronavirus-covid-19_0_2518548213.html
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i a la nova onada tecnològica associada a la intel·ligència artificial i la robotització? 

Estem els investigadors i els educadors preparats per acompanyar les joves 

generacions i als professionals més madurs en aquest procés? 

Estic convençut que la crisi permetrà reorientar radicalment organitzacions que, potser 

sense aquest xoc, no haurien fet les reformes o els canvis estructurals necessaris per 

passar d’etapa, ni haurien decidit col·laborar més entre elles i amb altres sectors. 

Evidentment, cal unes certes condicions per això: flexibilitat per reduir inicialment la 

dimensió i per incrementar posteriorment tot adequant-la a la nova estratègia; uns 

certs recursos estalviats i una mínima liquidat per aguantar el cop inicial i per a fer les 

inversions necessàries posteriors; o contactes internacionals i capacitat de treball 

sinèrgic amb altres lògiques organitzatives i sectorials. 

Una conseqüència previsible d’aquesta crisi sistèmica és una major concentració 

empresarial, que potser permetrà la consolidació d’alguna empresa més competitiva i 

gran (veurem si d’abast nacional o multinacional). També es previsible el sorgiment de 

multitud de noves iniciatives i projectes –la creativitat humana és inaturable –, ja que el 

canvi de paradigma permetrà emergir nous formats i models de producció i negoci. 

S’haurà reduït el nombre d’organitzacions culturals, en particular hauran desaparegut 

aquelles productores, companyies, festivals i empreses de serveis culturals o 

d’utillatge menys ancorades institucionalment, poc flexibles, amb recursos escassos o 

amb feble capacitat de reacció. 

En contrapartida, aquelles que havien invertit o diversificat en distribució digital, amb 

professionals adaptables i capacitat d’iniciativa ho tenen una mica més fàcil. Els 

equipaments – en particular aquells que compten amb suport públic estable – hauran 

tingut més probabilitats de sobreviure (biblioteques, museus, arxius, centre culturals 

polivalents o teatres estables). Ara bé, ¿hauran estat capaços d’aprofitar aquest temps 

per reinventar-se, assolir sinergies amb altres projectes –per exemple els de salut – i 

fer-se necessaris a la comunitat? És important fer-se aquesta qüestió ja que pel camí 

desapareixeran un nombre no menyspreable d’iniciatives privades, mercantils o 

associatives, degut a manca de suport suficient i incapacitat per adaptar-se a un 

sacseig sense precedents: llibreries, cinemes, residències artístiques o fins i tot espais 

expositius i patrimonials.  

Al mateix temps, caldrà veure si l’estratègia de programació actual que ha primat les 

propostes de proximitat, que ha afavorit la creació km. 0, és només un miratge de bona 

voluntat d’aquest any i mig de pandèmia o si tindrà continuïtat. En aquest sentit, cal 

preguntar-se, quin paper continuarà tenint el mercat i el circuit internacional? Pel que 

respecte al flux importador pot ser vist com un competidor important però també una 

finestra a influències, a l’intercanvi i a la creativitat internacional. I, en sentit contrari, 

una font imprescindible d’ingressos per a moltes companyies i productores que no 

podrien sobreviure en un mercat nacional massa reduït. 

Caldrà, tanmateix, un bon acompanyament de polítiques públiques. Si la crisi ha 

demostrat que les expressions culturals són vitals per acompanyar i generar sentiment 

comunitari en moments d’angoixa, d’introspecció i de distanciament social, potser cal 

reforçar aquesta visió. Professionals, amateurs i audiències han de poder compartir 

des de las seva experiència i sensibilitat formes d’expressió i de vivència culturals 

enriquidores. Això passa per repensar els paràmetres habituals d’avaluar la gestió i les 
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polítiques culturals. Potser no cal maximitzar audiències o prioritzar només 

l’excel·lència artística, sinó deixar que professionals compromesos amb aquesta 

dimensió social desenvolupin nous projectes amb el màxim d’interacció.  

El sector cultural hauria d’abandonar la mirada endogàmica i l’actitud de greuge 

permanent per seure amb els responsables públics i escoltar el que la societat els 

demana. En resum, per construir conjuntament una política cultural menys centrada en 

garantir els propis interessos o somnis, i més focalitzada a emancipar el ciutadà i a 

apoderar el creador. 
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