
a setmana passada parlava dels
canvis que pateix la societat ac-
tual arran de la irrupció de la
immensa informació que pro-

veeixen les noves tecnologies. Els canvis no
són només culturals ni socials, són també
econòmics, de tal manera que estem fent
una nova revolució que és alhora indus-
trial, d’informació i de mercats. Es parla de
postcapitalisme, d’una era més enllà de la
que hem estat vivint durant els segles XIX i
XX.

En els darrers 25 anys s’han produït tres
canvis importants a causa de les tecnolo-
gies de la informació que fan trontollar el
sistema econòmic:

El primer és que s’ha disminuït de ma-
nera clara la necessitat de treball, l’automa-
tització de multitud de tasques permet re-
duir la quantitat de treball necessari per
mantenir la mateixa activitat econòmica. Si
els guanys d’aquest fet fossin repartits per a
tothom, permetrien treballar menys pel
mateix benestar. Però no és així.

El segon és la incapacitat del mercat per
formar preus correctament a causa de l’ús
d’informació asimètrica. Els mercats s’han
construït sobre l’escassetat mentre la infor-
mació és abundant. El resultat ha estat la
creació de monopolis –les companyies tec-
nològiques gegants– en una escala mai vis-
ta en els darrers 200 anys. Amb la construc-
ció de negocis que parteixen de la informa-
ció trobada a les xarxes socials, aquestes
empreses construeixen un edifici corpora-
tiu en desacord amb la circulació lliure d’i-
dees, la necessitat més bàsica de la huma-

nitat. 
El tercer és l’aparició espontània de la

producció col·laborativa: apareixen béns i
serveis que ja no responen a dictats del
mercat i a una jerarquia directiva. L’enci-
clopèdia Viquipèdia s’ha construït per vo-
luntaris de forma gratuïta i continuada, fet
que deixa d’aportar a la indústria de la pu-
blicitat uns ingressos estimats en uns 3.000
milions de dòlars a l’any.

De forma desapercebuda apa-
reixen en l’economia elements
que provenen de la transforma-
ció, com monedes noves com
el Bitcoin, bancs de temps per
intercanviar, cooperatives i es-
pais autogestionats. Apareixen
noves formes de propietat, noves for-
mes de préstecs, nous contractes legals,
tota una subcultura de negoci que en
els darrers 10 anys s’ha desenvolupat
sota el nom d’«economia de compar-
tir».

La crisi que va començar el 2008 i
va provocar una disminució del 13%
de la producció mundial i del 20% del
comerç va ser el detonant del canvi en
l’economia, i ha deixat un rastre eco-
nòmic d’estancament a llarg termini. La
solució ha estat l’austeritat i l’excés mone-
tari, sense donar fruit. S’han destruït el sis-
tema de pensions, s’ha elevat l’edat de jubi-
lació fins als 67 o 70 anys, s’està privatitzant
l’ensenyament i la sanitat, els serveis s’es-
tan desmantellant i els projectes de noves
infraestructures s’han suspès. Molta gent
encara no arriba a entendre el vertader sig-

nificat de la paraula austeritat. Austeritat
no vol dir retallar despeses públiques du-
rant un període de temps, vol dir reconduir
durant dècades els salaris, prestacions so-
cials i nivells de vida dels països occiden-
tals fins a convergir amb els de la classe

mitjana de la Xina i de l’Índia.
Per això la solució de la crisi actual és

més punyent. Per primera vegada els
 guanys de l’automatització del treball no es
poden traslladar al mateix treballador, tal
com va passar amb la primera i la segona
revolució industrial. Llavors la maquinitza-
ció va servir per reduir el temps de treball i
per augmentar la capacitat de compra del
treballador, cosa que va propiciar un aug-
ment immens en el benestar. Cert, no va
ser un efecte immediat, va necessitar una
Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil
espanyola i una Segona Guerra Mundial.
Però ara tornem a estar en una situació de
difícil solució que implica una pèrdua de
treball a causa de les noves tecnologies.
Avui la pressió sindical local no té força si
no es dóna al mateix temps a la resta del
món, les estructures econòmiques s’han
tornat resilients com a conseqüència de la
globalització, si prems aquí, l’efecte es

transporta allà, com en un globus de là-
tex, i es fa més difícil traslladar els gua-

nys de productivitat al benestar social.
En l’economia que hem tingut fins

ara l’organització del treball i el conei-
xement tenien més valor que la mà-
quina en si; era més important la in-
formació que la mateixa inversió. En

el nou món de la tecnologia de la in-
formació la nova màquina és el software,
l’emmagatzemament de dades, l’ample de
banda i la capacitat de processar, amb pre-
us que tendeixen a zero. Per això la infor-
mació està canviant l’estructura del mateix
capitalisme. És un canvi equivalent a la ir-
rupció de la impremta, que provoca un
contagi a la resta de tecnologies des de la

genètica fins a l’agricultura o al cinema, i
redueix ràpidament els costos.

Tot plegat fa evident l’aparició de pro-
ductes i serveis de preus baixos o gratuïts

que hauran de pal·liar la pèrdua de treball,
la capacitat adquisitiva i altres efectes ex-
terns com el canvi climàtic, l’envelliment
de la població o l’emigració.

És el que jo l’any 2006 vaig anomenar l’e-
conomia de l’abundància frugal, l’econo-
mia del low cost, tota una revolució cap al
postcapitalisme.
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atalunya és un país de festi-
vals. Sembla una frase feta, un
tòpic recurrent, però les dades
són eloqüents: al nostre país

se celebren cada any 365 festivals, amb fi-
tes tan destacades en el calendari com el
Festival Grec de Barcelona o el Tempora-
da Alta de Girona, per citar-ne dos de ben
coneguts. Hi ha festivals durant tot l’any.

Però el pic de l’activitat es concentra a
l’estiu, quan força municipis que consti-
tueixen destinacions turístiques presen-
ten una proposta artística integrada per
actuacions englobades sota una mateixa
denominació.

Per al sector turístic es tracta d’una am-
pliació de l’oferta per fer-la més diversa i
més atractiva, reforçant-ne una dimensió
cultural apreciada per nombrosos turis-
tes, com demostren els visitants de la Sa-
grada Família o la Pedrera a Barcelona,
del Teatre-Museu Dalí de Figueres o dels
museus arqueològics de Tarragona o
d’Empúries. Per als cantautors i les for-
macions de diversos registres els festivals
són una oportunitat idònia per donar a
conèixer els seus últims treballs. I el pú-
blic de vacances, més lliure d’horaris pre-
fixats, hi pot dedicar un temps de lleure
que durant la resta de l’any és més limitat.

Els Festivals d’estiu a Catalunya són,
doncs, una fórmula d’èxit, que sovint es

tendeix a imitar. Ara bé, no haurien de
convertir-se en una segona versió de les
tradicionals Festes Majors, on és fona-
mental que les manifestacions de la cul-
tura popular (sardanes, gegants, castells,
diables, bastons,...) tinguin un protago-
nisme destacat, sense negligir-hi natural-
ment els concerts i altres activitats que
contribueixen a encarnar l’esperit que
aglutina els convilatans d’un municipi. I
des d’un punt de vista artístic no és reco-
manable que, malgrat l’èxit de casos tan
emblemàtics com el de Cap Roig, els Fes-
tivals esdevinguin com a norma un aigua-
barreig d’estils heterogenis.

Són representatives, per l’ambició i la
consistència que hi queden reflectides,
convocatòries com l’excel.lent Festival de
Torroella de Montgrí, dedicat a la música
clàssica i amb incursions cap al jazz, el de
Peralada, que incorpora el component
operístic o la dansa, o els més especialit-
zats i d’una qualitat exemplar com el Pau

Casals del Vendrell, la Schubertíada de
Vilabertran, el Festival de Música Antiga
dels Pirineus o el Festival de Música Anti-
ga de Poblet, concebut a l’entorn d’un
dels més grans dels nostres músics, Jordi
Savall.

També són d’un evident interès els fes-
tivals que es plantegen un discurs propi,
on conflueixen la música, les conferèn-
cies, les exposicions d’arts visuals, el cine-
ma,... a l’entorn d’una temàtica definida,
com pot ser el Portalblau de l’Escala, que,
a tocar d’Empúries, sorgeix d’una vocació
mediterrània que relliga amb el llibre
clàssic de Lluís Nicolau d’Olwer, El pont
de la mar blava.

Quan parlem de festivals, sorgeix tot
seguit el debat sobre el pes que hi han de
tenir els vessants comercials i la implica-
ció que hi han d’assumir la iniciativa pri-
vada i les institucions públiques: un equi-
libri sempre difícil, però desitjable, per as-
segurar-ne la continuïtat. 
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