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Aquest text pretén fer una mirada a la situació en el context artístic en temps de la 
Covid-19. La intermitència laboral que patim en el sector i la meva curiositat de vida 
i de coneixement ha fet que hagi estat vinculada a llocs, espais, projectes, iniciatives, 
publicoprivades en les que he pogut observar els processos i les demandes col·lectives  
que giren al voltant de la professió artística. 

Des que es va activar l’estat d’alarma, els treballadors i treballadores de la cultura 
assenyalen la incertesa i la preocupació pels canvis que aquesta emergència sanitària 
provoca en l’exercici de la pràctica artística i la participació activa en esdeveniments 
culturals. Aquesta pandèmia ha canviat la forma de relacionar-nos, el distanciament  
físic ens ha dibuixat un espai públic allunyat i estrany. Els estats apliquen mesures i  
ajuts sota l’òptica d’una excepcionalitat temporal, però cada vegada més veus demanen 
un canvi profund, ja que el que ha fet la COVID-19 ha sigut donar l’oportunitat de veure 
ampliades les disfuncions d’un sistema que semblava funcionar.

“Actualment formo part de 
l’equip de gestió del projecte 
de La Volta del Barri de Sant 
Narcís, sóc tutora del grau  
en Arts de la UOC i exerceixo 
el càrrec de presidenta de la 
PAAC, l’associació d’artistes 
de Catalunya, de la qual són 
membres de junta Roger 
Bernat, Lola Lasurt, David 
Bestué, Giuliana Raccó, Pep 
Dardanyà, Alba Mayol, Jordi 
Ferreiro i Helena Febrés  
com a coordinadora executiva.  
En els darrers anys, he estat 
cap de gabinet de la Regidoria 
d’Educació i Universitats de 
l’Ajuntament de Barcelona 
per Barcelona en Comú. 
Coordinadora executiva de 
Xarxaprod, la xarxa d’espais 
de creació i producció de 
Catalunya. Presidenta del 
Patronat de la Fundació AAVC-
Hangar. I col·laboradora d’Art 
Motile, plataforma de mobilitat 
per artistes.” 
Montserrat Moliner

En temps  
de la  

Covid-19 
text: montserrat moliner

fotos: helena roig i joanic geniut
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La crisi del 2008, produïda 
pel mercat inancer, 
va suposar encara més 
l’afebliment de les 
condicions de treball, 
que va fer augmentar la 
precariat (1) en molts 
àmbits. Des d’aquesta 
condició de treball precari, 
els problemes que ha causat 
el coninament al sector 

cultural són bàsicament 
els mateixos problemes de 
la majoria de la societat. 
I en aquest sentit, les 
reivindicacions a fer són 
anteriors a la pandèmia. 
La implementació de 
l’Estatut de l’Artista, l’escàs 
inançament a escala d’estat 
(0,7%) reclamat per la 
campanya Actua Cultura 

2%, les reivindicacions 
de la cultura de base i de 
tot el teixit independent 
i moviments com el 
Parlament Ciutadà de la 
Cultura de Barcelona, són 
polítiques que ja abans de la 
crisi d’emergència sanitària 
anaven dirigides a pal·liar 
la precarietat del sector i 
en general, la desigualtat 
creixent entre rics i pobres.

Des de fa anys, els polítics 
fan declaracions des 
dels diferents governs 
defensant que la cultura 
sigui considerada un dret 
bàsic universal i que s’hi 
garanteixi l’accés de manera 
incondicional. La paradoxa 
està en el fet que aquesta 
airmació no implica que les 
treballadores culturals i/o 
les artistes vegin millorades 
les seves condicions de 
treball ni es faciliti la 
seva professionalització. 
Segons dades del Consell 
Nacional de la Cultura i 
les Arts, la totalitat del 

sector cultural, avui, 

hauria de ser declarat zona 

catastròica. I cal insistir 

que no es tracta d’un sector 

econòmic més: la cultura, 

a més de constituir el 3,4% 

del PIB estatal i el 3,6% 

de l’ocupació (700.000 

professionals), abans que 

res, és un bé de primera 

necessitat, condició 

ineludible de la cohesió 

social, del progrés humà i 

d’una ciutadania lliure i 

responsable.

Els estats apliquen mesures 
i ajuts sota l’òptica d’una 
excepcionalitat temporal, 
però cada vegada més 
veus demanen un canvi 
profund, ja que el que ha 
fet la COVID-19 ha sigut 
donar l’oportunitat de veure 
ampliades les disfuncions 
d’un sistema que semblava 
funcionar.
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Cal esmentar que la 
diversitat de perils i agents 
en el sector ens dibuixa 
línies de tensió d’una 
gran complexitat. No és el 
mateix com ha afectat la 
COVID-19 a les institucions 
públiques, a l’empresa o 
a la industria cultural; a 
quina es la incidència en els 
projectes culturals sota la 
governança d’associacions 
sense ànim de lucre i 
cooperatives culturals; a la 
realitat dels treballadors 
amb contractes temporals, 
externalitzacions, falsos 
autònoms, i a l’artista 
independent o col·lectius 
d’artistes.

Els ajuts en forma de crèdits, 
de 20.000 a 100.000 euros, 
que impulsa el Ministeri de 
Cultura de l’Estat Espanyol, 
a través de la Societat de 
Garantía Reciproca Crea 
SGR (2), poden ser adequats 
per a algunes empreses 
i industries culturals, 
però insostenibles per a 
petites empreses de serveis 
culturals i algunes galeries, 
i totalment allunyats de 
la realitat dels artistes. 
Aquestes empreses i negocis 
culturals tenen urgència 
de liquiditat, però tenen 
una capacitat limitada 
d’endeutament. Els préstecs 
que plantegen a quatre anys, 
amb una carència inicial 
de 18 mesos, són del tot 
insuicients, una durada 
adequada estaria per sobre 
dels 10 anys.

A Europa, la principal 
entitat de xarxes culturals, 
organitzacions, artistes, 
activistes, acadèmics i 
polítics, de la qual la PAAC 
és membre, la Culture 
Action Europe, CAE, alerta 
que els sectors culturals i 
creatius ocupen almenys 
8,4 milions de treballadors 
, però en mobilitzen milions 
més en tot l’ecosistema 
cultural. I entre d’altres 
mesures demana, 
reconèixer la cultura com 

a part integral del pla de 

recuperació econòmica, 

social i mediambiental 

per a Europa dins del nou 

Marc Financer Pluriannal 

(MFP) post-coronavirus 

2021-2027 i així fer costat 

als ja afectats sectors 

creatius i culturals amb 

almenys el 7% del Fons 

de Recuperació, que està 

previst que carregui els 

diners per endavant 

durant els primers anys de 

programació.(3) 

Des de la PAAC, 
l’Associació d’Artistes de 
Catalunya, tenim cura 
de col·lectius d’artistes i 
d’artistes independents, 
i amb la paraula 
“independent” deinim 
l’artista que treballa 
de manera habitual en 
solitud. Estem treballant 
i fem d’interlocutor amb 
totes les administracions 
per aconseguir ajuts i 
acompanyar els artistes en 
les seves reivindicacions. 

Hem aconseguit que 
durant el coninament 
puguin desplaçar-se sense 
problemes als seus tallers 
a treballar, hem obert 
una caixa de resistència 
i, tal com demanàvem en 
la proposta de mesures 
de la PAAC, (4) s´han 
incrementat els ajuts 
directes per a artistes, 
s´ha doblat la partida 
pressupostària de les 
beques per a la recerca i la 
innovació en els àmbits de 
les arts visuals, dels nous 
sectors creatius, de les arts 
escèniques, de la música 
i del pensament de la 
Generalitat de Catalunya, 
de 300.000 a 600.000 
euros, fet que suposa que hi 
puguin accedir 100 artistes 
de totes les disciplines i de 
tot Catalunya (com a dada, 
només de la disciplina 
d’arts visuals s´han 
presentat 160 propostes). 
A més, ajuntaments com 
el de Girona han doblat 
la partida de les beques 
Kreas de creació, formació 
i producció, que han passat 
de 100.000 a 200.000 
euros, i el de Barcelona, 
a través de l’ICUB, es 
planteja també una línia 
extraordinària d’un milió 
d’euros per al teixit de la 
cultura de base i en ajuts 
directes per a artistes; 
són bones notícies, però 
insuicients.
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També des de la Generalitat 
s’ha augmentat la partida 
ins a 250.000 euros per 
a l’adquisició de fons per 
a la Col·lecció Nacional 
d’Art Contemporani, en 
la qual a banda de les 
galeries i centres d’art 
que hagin participat en la 
producció d’obres, s’hi han 
pogut presentar propostes 
d’artistes que no estan 
representats per galeries. El 
Pla de Rescat de la Cultura 
impulsat per la Generalitat 
també preveu línies 
especials d’ajut Covid-19 
per pal·liar les pèrdues 
degudes a les cancel·lacions 
d’activitats culturals, a les 
quals, a banda d’entitats i 
empreses, els artistes que 
estan sota el RETA (Règim 
especial de treballadores 
autònomes) s’hi poden 
acollir.

Però, preocupa què passarà 
l’any 2021 i el 2022 i el 
2023 i... 
L’Estatut de l’artista (5), a 
priori, és la proposta del 
sector cultural per sortir de 
la precarietat i aconseguir 
la regulació laboral del 
treball artístic. Està aprovat 
en el Congrés dels Diputats, 
però no està implementat. 
Recentment, abans del 
coninament, la PAAC, 
juntament amb altres 
associacions professionals, 
va participar de la primera 
taula de treball promoguda 
pel CoNCA per poder 
elaborar un cens d’artistes, 

primera condició per saber 
quants som i qui som i 
d’aquesta manera poder 
establir les propostes en 
l’àmbit laboral. Aquest 
treball de deinició de 
l’artista i creador/a és un 
exemple de la diicultat 
d’escometre les diferents 
casuístiques del treball 
artístic. 

Altres veus, com el grup 
impulsor de la cooperativa 
La Murga, indiquen que 
la renda bàsica universal 
(RBU) seria la millor 
política cultural. Sostenen 

que una renda bàsica per a 

tothom milloraria la vida 

de molta gent, i alhora 

milloraria radicalment les 

condicions de les pràctiques 

artístiques i culturals. (6)

Els/les artistes ens hem 
acostumat a estar fora del 
sistema laboral, a la falta 
de contractes. Arribem a 
aquesta pandèmia molt 
dependents dels ajuts 
públics i la interacció amb 
el mercat de l’art es basa 
en la competitivitat. És 
evident que la manca de 
polítiques culturals clares 
i de llarg recorregut no 
ens ha facilitat el camí, 
que des de 2015 esperem 
el desplegament del Pla 
Integral de les Arts Visuals 
(7) i que la davallada de 
l’AAVC (8) i l’inici complicat 
de la PAAC ha provocat un 
retrocés en l’aplicació de les 
bones pràctiques; també 

suma, la tensió entre classes 
en relació a la pràctica 
artística, l’article Cuando 

el conlicto nos elige, posa 
sobre la taula que hi ha 
persones que treballen 
sense necessitar-ho i que 
algunes formen part de la 
pràctica artística i cultural 
(9). Si no es considera el 
treball artístic una feina, 
perdem força en la lluita 
pels drets dels artistes. 

El treball artístic requereix 
talent, cert, però també 
és molt important que el 
talent vagi acompanyat 
de la constància i de tenir 
temps de qualitat per poder 
treballar. Segons dades de 
la Cartograia d’Artistes 
Visuals (2017) (10) 
realitzada pel Departament 
de Cultura de la 
Generalitat, a demanda de 
la PAAC, dels 393 artistes 

estudiats, n’hi ha 253 (66%) 

que compaginen l’activitat 

artística amb una altra 

activitat professional, el 

39% ho fa amb la docència 

regular, seguit d’un 22% 

que ho fa amb la docència 

ocasional, un 14% amb el 

muntatge d’exposicions i 

un altre 14% amb el disseny 

gràic.I els ingressos totals 

bruts de gairebé la meitat 

dels artistes entrevistats 

durant els darrers dotze 

mesos oscil·len entre 1 i 

9.000 €. El 17% dels artistes 

han ingressat entre 9.001 

i 20.000 € i el 15%, entre 

20.001 i 40.000 €. D’altra 

banda, també cal destacar 

que un 13% dels artistes 

han optat per no respondre 

a aquesta pregunta.

La qüestió és reequilibrar 
les oportunitats i per això 
sabem que cal canviar lleis. 
La ministra de treball, 
Yolanda Díaz, va fer unes 
declaracions en aquest 
sentit: lo que necesitamos 

es garantizar y consolidar 

relaciones laborales 

estables para que tengamos 

un modelo de protección, 

que creo que ha de ser 

redeinido más allá del 

ingreso vital (11).

És del tot necessari establir 
l’Estatut de l’artista, 
considerar la RBU com un 
generador de redistribució 
d’oportunitats, convertir 
els ajuts extraordinaris 
en ordinaris, i complir les 
bones pràctiques.

Des de la PAAC, l’Associació 
d’Artistes de Catalunya, 
tenim cura de col·lectius 
d’artistes i d’artistes 
independents, i amb la 
paraula “independent” 
deinim l’artista que treballa 
de manera habitual en 
solitud. Estem treballant 
i fem d’interlocutor amb 
totes les administracions 
per aconseguir ajuts i 
acompanyar els artistes en 
les seves reivindicacions.
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Si no entrem en el sistema 
laboral no podrem activar 
mecanismes de protecció, i 
no podrem gaudir de temps 
de qualitat per trobar 
estabilitat. En aquesta 
moments d’incertesa i amb 
la nostra història, és quasi 
demanar un impossible 
(potser he tret el primer 
somriure de l’article), 
però és del tot necessari 
aterrar l’estatut de l’artista, 
considerar la RBU com un 
generador de redistribució 
d’oportunitats, convertir 
els ajuts extraordinaris 
en ordinaris i complir 
les bones pràctiques. Cal 
generar estructures de 
suport per a tot el cicle 
artístic, des de la formació 
ins a la recerca, la creació, 
la producció i la difusió. 
Necessitem relacionar-nos  
de manera diferent, deixant 
de competir, sabem que 
cooperant serem més 
fortes, fem-ho! Els/les 

artistes haurien d’estar 
dins de les estructures de 
les institucions culturals 
publicoprivades, i anar 
més enllà de l’encàrrec 
puntual en format 
inalista. Podem fer accions 
d’acompanyament mutu 
que provoquin comunitat i 
expertesa, i que al mateix 
temps generin xarxes de 
suport econòmic. 

S’estan activant iniciatives 
com Projecte Co- (12) 
que converteix la fabrica 
de creació L’Escocesa, 
en un centre de recerca 
artística per afrontar 
la crisi del Covid-19 i 
proposar solucions. En la 
convocatòria assenyalen: 
aquests tres grups de treball 

s’han articulat com un 

programa extraordinari 

de vint-i-quatre beques 

que L’Escocesa ha ofert 

internament a la seva 

comunitat, i es dirigeix 

especialment als seus 

membres actualment més 

vulnerables. D’aquesta 

manera, la pròpia 

composició dels grups ha 

funcionat com una primera 

mesura interna, que ha 

contribuït a rellançar 

l’activitat i a auxiliar les 

economies de la comunitat 

artística. Mitjançant el 

Projecte Co- L’Escocesa 

pretén oferir alternatives 

a la virtualització com a 

única resposta possible a 

la crisi del contacte entre 

cossos que haurà d’afrontar 

l’escena cultural en els 

pròxims mesos.

També els museus i centres 
d’art es preparen per fer 
canvis: instal·lats en una 
dinàmica mantinguda en 
la mobilitat de turistes de 
manera permanent, hauran 
de redirigir les seves 
polítiques per atraure no 
només el visitant extern. 

Necessitem relacionar-nos de manera 
diferent, deixant de competir, sabem que 
cooperant serem més fortes, fem-ho!  
Els/les artistes haurien d’estar dins de les 
estructures de les institucions culturals 
publicoprivades, i anar més enllà de 
l'encàrrec puntual en format inalista.
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El museu Mambo de 
Bologna (13) ha estat un 
dels primers en actualitzar-
se a la nova realitat i ha 
adequat espais expositius 
per oferir un suport concret 
als artistes locals a través 
de l’avís públic “Nuovo 

Forno del Pane”, l’objectiu 
del qual és seleccionar 12 
artistes que podran usar 
espais dedicats a ells en el 
Mambo Chimney Hall de l’1 
de juliol al 31 de desembre 
de 2020 per començar 
o crear obres i projectes 
artístics en un entorn 
institucional. 

La participació en un 
projecte com La Volta, 
que té en el seu ADN la 
generació de comunitat 
i que fomenta la cultura 
de proximitat, la relació 
estreta entre l’artista i 
el teixit de barri de Sant 
Narcís, la COVID-19 ha 
suposat una reairmació 
que allò que fem és 
important. Generar 
estructures de suport i 
d’acompanyament ens 
permet créixer en tots 
dos sentits, sense que una 
part estigui supeditada 
a l’altra. Des d’aquest 
projecte defensem que 
la cultura i la pràctica 
artística contemporània 
són eines essencials per 
poder tornar a fer vincles 
i repensar i generar nous 
espais de sostenibilitat i de 
convivència en l’espai públic 
post-COVID-19. ∫∂

(1) https://ca.wikipedia.org/wiki/Precariat

(2) https://creasgr.com/linea-covid-19-liquidez-cultura/ 

(3) https://cultureactioneurope.org/iles/2020/04/CAE-position-on-

the-post-coronavirus-2021-2027-MFF-.pdf

(4) http://www.paac.cat/p/1/0/778/ Proposta-de-mesures-des-de-la-

PAAC-davant-de-l’emergència-sanitària-de-la-COVID-19

(5) El mes de juny de 2018 es presenta l’ “Informe de la subcomisión para 

la elaboración de un estatut del artista”. El setembre el Congrés dels 

Diputats el va aprovar per unanimitat. http://www.congreso.es/backof 

ce_doc/prensa/ notas_prensa/60284_1528971863805.pdf

(6) https://nativa.cat/2020/04/gent-que-treballa-en-cultura-per-una-

renda-basica-universal-i-incondicional/#adhesions

(7) El Pla Integral de les Arts Visuals preveu un total de 91 accions 

repartides en vuit grans objectius estratègics, que són: 1_Articular les 

arts visuals contemporànies d’una manera estable i territorialment 

equilibrada. 2_Dotar el sector del inançament adequat. 3_Millorar 

el marc jurídic que afecta les arts visuals. 4_Estructurar i ampliar les 

polítiques públiques d’adquisició i patrimonialització. 5_Crear nous 

públics i ampliar la recepció de les arts visuals. 6_Millorar la relació i 

la presència de les arts visuals dins el sistema educatiu. 7_Estimular 

les relacions entre el sector públic i el privat per a la promoció de l’art 

contemporani. 8_Multiplicar la presència de la creació catalana als 

circuits i plataformes internacionals. https://cultura.gencat.cat/ca/

departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_

general_de_promocio_cultural/Ambits/arts-visuals/index.html

(8) En paral·lel, s’anava gestant el tancament de l’AAVC després de 

trenta-cinc anys d’història (1979-2014). Inicialment, una part de la 

junta directiva va dimitir per disconformitat amb la gestió i una altra 

part va intentar revertir les conseqüències de la manca d’ingressos, 

que abocaven a una situació insostenible de l’estructura de gestió 

existent, molt dependent de les subvencions públiques. Després d’un 

període de tensions internes, es va acabar amb una denúncia penal 

per malversació de fons i administració deslleial dels integrants de la 

secretaria tècnica de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya. Com 

a conseqüència de tot plegat, el col·lectiu d’artistes es va reorganitzar en 

una nova estructura i el 2015 naixia la PAAC (Plataforma Assembleària 

d’Artistes de Catalunya). Parramon, Ramon i Moliner, Montserrat. 

Assemblearisme i art. Estat de la Cultura i les Arts 06_2018. Dimensión 

social de la Cultura. CoNCA

(9) Rubén Martínez, Marta Domènech http://leyseca.net/

cuando-el-conlicto-nos-elige/

(10) http://www.paac.cat/p/1/108/0/Publicacions

(11) https://www.elsaltodiario.com/gobierno-coalicion/yolanda-diaz-

nuestro-pais-vive-una-reforma-laboral-permanente-desde-el-ano-84

(12) https://laescocesa.org/es/CO

(13) http://www.mambo-bologna.org/news/news-141/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Precariat
https://creasgr.com/linea-covid-19-liquidez-cultura/
http://www.congreso.es/backof%20ce_doc/prensa/%20notas_prensa/60284_1528971863805.pdf
http://www.congreso.es/backof%20ce_doc/prensa/%20notas_prensa/60284_1528971863805.pdf
http://leyseca.net/cuando-el-conflicto-nos-elige/
http://leyseca.net/cuando-el-conflicto-nos-elige/
http://www.paac.cat/p/1/108/0/Publicacions
https://laescocesa.org/es/CO
http://www.mambo-bologna.org/news/news-141/
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