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La crisi s’està acarnissant
amb el sector cultural fins
a tal extrem que ha abocat
el col·lectiu dels creadors
al perillós llindar de la po-
bresa. Segons una enques-
ta elaborada pel Consell
Nacional de la Cultura i de
les Arts (Conca), un 25%
dels artistes del país in-
gressen menys de 6.000
euros bruts anuals, una
quantitat tan mísera que
no els permet viure plena-
ment del seu treball crea-
tiu. Tan sols un 16% dels
enquestats obtenen més
de 25.000 euros anuals.

“Són dades inquietants
perquè ens revelen que els
artistes han de buscar al-
tres feines per sobreviure.
Fent només d’artistes no
se’n surten. La seva preca-
rietat ara ja és del tot alar-
mant”, emfasitzava ahir el
president del Conca, Car-
les Duarte, matisant que
l’enquesta no és del tot re-
presentativa però sí il·lus-
trativa. I és que un 48%
dels enquestats asseguren
que menys de la meitat

dels seus ingressos anuals
corresponen a l’activitat
artística. Només un 39%
diuen que les seves retri-
bucions responen a la tota-
litat de l’activitat artística.

El Conca ha impulsat
aquesta enquesta, que
han contestat 1.164 crea-
dors, en el marc de la ges-
tació de l’estatut de l’artis-
ta, una vella reivindicació

del sector per posar ordre i
seny a la caòtica dimensió
professional de l’artista. El
text, que abordarà aspec-
tes com ara la contracta-
ció, la tributació, la propie-
tat intel·lectual i el currí-

culum formatiu, i que in-
clourà una sèrie de modifi-
cacions en la normativa
actual, està molt avançat i
el més probable és que es-
tigui enllestit abans d’aca-
bar l’any.

El Conca va avançar
ahir algunes de les prime-
res conclusions d’aquest
informe en el decurs d’una
sessió informativa davant
la comissió de Cultura i

Llengua del Parlament.
Duarte va desvelar més
dades dramàtiques sobre
la crítica situació del sec-
tor cultural, com ara que
els últims cinc anys la po-
blació activa s’ha reduït un
21%. L’atur cultural té ben
poques expectatives de
sortir del fons del pou per
culpa de la important da-
vallada del consum cultu-
ral que s’està produint els
darrers temps, provocada
en gran part per l’impacte
de la pujada de l’IVA. “Se-
gons un estudi europeu, a
Espanya un 42% de perso-
nes han deixat d’anar al ci-
nema per falta de diners”,
va indicar Duarte.

La crisi no té compassió
dels creadors, però el cert
és que en els temps de bo-
nança les coses tampoc es-
taven tan bé com per llan-
çar coets. Segons un estu-
di demolidor que va fer el
2006 l’Associació d’Artis-
tes Visuals de Catalunya,
un 53,7% no arribaven als
6.000 euros i un 42,4%
malvivien com podien
amb no gaire més de 3.000
euros anuals. Eren i conti-
nuen sent pobres. ■
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Una enquesta del Conca revela que un 25% dels artistes ingressen
menys de 6.000 euros anuals, per sota del llindar de la pobresa

La majoria d’artistes no poden viure de l’art i han de fer
altres feines. A la imatge, una obra d’Antoni Miralda ■ ARXIU

Els últims cinc
anys, la població
activa en el
sector cultural
s’ha reduït  
un 21%

“Escàs i, sobretot, silen-
ciós.” Així és el col·lec-
cionisme d’art a l’Estat es-
panyol. La manca d’una
tradició continuada l’ha
marcat en negatiu. La
Fundació Art i Mecenatge,
impulsada per La Caixa,
va presentar ahir un estu-
di, de María Dolores Jimé-
nez-Blanco, que resse-
gueix la història del col-
leccionisme espanyol des
del Segle d’Or, la seva mi-
llor època, fins a l’actuali-
tat, regnada per una crisi
que ha tornat a deixar pa-
ralitzat el mercat.

El seu treball té molt en
compte l’especificitat del
col·leccionisme català, so-
bretot el que va emergir a
finals del XIX de la mà
d’una potent burgesia, in-
existent a la capital de l’Es-
tat espanyol. “A Espanya,
durant un segle i mig no hi
va haver cap interès per
col·leccionar, cosa que no
va passar a Catalunya”,
subratlla Jiménez-Blanco.
També dedica pàgines a
examinar la situació
d’avui, “evidentment,
molt millor que la dels
anys seixanta però pre-
ocupant si no s’aborda
d’una vegada per totes el
marc fiscal tan advers per
als col·leccionistes”. ■
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La història  de
la passió de
col·leccionar,
en un estudi

Una gran troballa, segons
els experts. Els arqueòlegs
que treballen al jaciment
ibèric d’Ullastret han des-
cobert una rasa d’aproxi-
madament 4 metres d’al-
tura i 10 d’amplada.
Aquesta obra estaria feta
per fortificar i protegir la
població en un concepte
que fins ara s’interpretava
que no responia a la capa-
citat tècnica de les cultu-
res iberes. També fa pen-
sar que, donada l’enverga-
dura de l’obra, participa-
ria en la seva construcció
la majoria de la població.
Els experts recomanen
que es torni a cobrir. ■
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Troben una
gran rasa
a les ruïnes
d’Ullastret


