
| Cultura i Espectacles | 31EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 8 DE MARÇ DEL 2013

83
61

85
-1

07
00

37
w

La situació d’emergència
del sector cultural català
és una realitat, duríssima,
que es pateix en el dia a
dia. Sobre el paper, el con-
junt de dades que reflec-
teixen aquests límits de
supervivència corprèn. I
això és el que ha fet ara el
Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (Conca):
reunir el màxim d’infor-
mació, una pila de núme-
ros en vermell i també
molta lletra que evoca la
dimensió de la tragèdia, en
un nou informe anual so-
bre l’estat de la cultura i de
les arts. Ahir el va entregar
al Parlament amb un rep-
te que sona a odissea: sac-
sejar la consciència dels
polítics i fer-los veure que
cada cop hi ha menys mar-
ge per rectificar les políti-
ques culturals erràtiques
dels últims temps.

El nou Conca capitane-
jat per Carles Duarte fa
una reivindicació tan bella
com vella: el govern de la
Generalitat ha de destinar
un 2% del seu pressupost
total a la cultura. El per-
centatge ara és de l’1,3%, i
admet unes comparatives
totalment escandaloses.
La renovació del pla per in-
centivar la compra de cot-
xes del govern estatal ha
suposat un import de 150
milions d’euros, xifra que
gairebé iguala les ajudes
del Departament de Cul-

tura al sector cultural du-
rant l’any 2012. “El tòpic
que la cultura és un sector
molt subvencionat és in-
just”, emfasitza Duarte.

Després de lliurar el do-
cument a la presidenta del
Parlament, Núria de Gis-
pert, el líder del Conca i el
conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, van exhibir
a la premsa la seva sinto-
nia en la defensa del somni
del 2%. Mascarell va reco-
nèixer que és un “objectiu
històric” de la gent de la

cultura, ell inclòs, però va
ser incapaç de comprome-
tre’s a aconseguir-ho. Més
aviat sembla que s’acosten
noves tempestes en el nou
pressupost del 2013. Un
més que previsible xàfec
que s’afegirà a les cruels
retallades dels últims cinc
exercicis. I és que el pres-
supost del Departament
de Cultura ja acumula un
23% de tisorada.

“La cultura no és un
guarniment; perdem de
vista que és absolutament

central i una peça clau del
sistema. Castiguem la cul-
tura i oblidem que hauria
de ser un sector estratègic
per sortir de la crisi”, insis-
teix Duarte com a repre-
sentant de les 140 perso-
nes, entre creadors, ges-
tors i empresaris, que han
participat en l’elaboració
d’un informe de 122 pàgi-
nes (menys totxo que l’an-
terior, que en tenia 271 i,
tot s’ha de dir, aprofundia
amb més detall en l’anàlisi
sector per sector), que

Mascarell va assenyalar
que li serà “molt útil” per
enginyar mesures de xoc a
mitjà i llarg termini.

A l’informe només li fal-
ten llums de neó per pro-
clamar que “la cultura és
un motor econòmic”. Per
als escèptics, i més encara
per als que ho neguen: les
dades són rotundes. Hi ha
una flota de 20.000 em-
preses culturals que ocu-
pen gairebé 100.000 tre-
balladors, el 3,3% de l’ocu-
pació total a Catalunya. La

cultura a Catalunya gene-
ra més de 6.000 milions
d’euros de valor afegit brut
(VAB), xifra que va supo-
sar un 3,6% del VAB global
català de l’any 2008, “molt
per sobre d’altres sectors,
com la indústria d’alimen-
tació, begudes i tabac”,
subratlla Duarte.

Costa trobar algunes
escletxes de llum en la fos-
ca diagnosi que subscriu el
Conca. La cultura té mas-
sa fronts oberts: l’incre-
ment de l’IVA, l’estanca-
ment de la llei de mecenat-
ge, la reducció de l’aposta
cultural per part de les cai-
xes d’estalvi, la disminu-
ció del consum cultural ar-
ran de l’atur creixent, el
retard dels pagaments
dels ajuts de la Generali-
tat, l’asfíxia financera dels
ajuntaments...

El malalt només es po-
drà curar d’una manera,
adverteix l’informe: rede-
finint el model i, sobretot,
apostant, amb convicció,
per les aliances dels sec-
tors públics i privats. ■

Maria Palau
BARCELONA

La cultura vol un 2%
El Consell de les Arts inclou una vella reivindicació del sector en el seu informe
anual sobre l’estat de la cultura: una millora del pressupost de la Generalitat

L’estat de la cultura i de les arts
Comparació del VAB en relació amb altres sectors 
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* Dins del sector cultural, l’audiovisual, el llibre i la premsa són les 
indústries que concentren l’aportació més important al VAB, mentre que 
les arts escèniques, les galeries d’art i els fonogrames contribueixen de 
manera més reduïda a la generació de VAB.
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Carles Duarte:
“El tòpic que la
cultura és un
sector molt
subvencionat 
és injust”

La ballarina Roser López
Espinosa debuta com a co-
reògrafa aquest vespre.
L’artista presenta Low-
land amb el ballarí Guy
Nader a la sala Pina
Bausch del Mercat de les
Flors només fins diumen-

ge. La peça imagina el vol
de les aus migratòries que
es desplacen cap a les ter-
res baixes a buscar un cli-
ma més benèvol.

Roser López ja va pre-
sentar una breu peça de
deu minuts a la fira de tea-
tre al carrer de Tàrrega:
Before we fall (Abans de
caure) era una peça ale-

gre, dinàmica, que conta-
giava les ganes de ballar i
optimisme. Ara, a Low-
land convida el protago-
nista (i també el públic
que s’hi senti implicat) a
buscar les ales amb les
que arribi a un nou espai
de llum. No abandona,
doncs, la vitalitat.

La ballarina, que ha es-
tat apadrinada per Àngels
Margarit (li ha cedit co-
reografies de joventut
perquè les continuï inter-
pretant), figura des del
2011 com una de les veus
joves més interessants de
la dansa estatal, segons la
revista Susy-Q. ■

Roser López
emprèn el vol
J.B.
BARCELONA


