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Un atemptat greu amb 
efectes desastrosos

D
ijous passat es respirava 
optimisme. Les discretes 
però intenses gestions a 
prop del poder havien do-

nat fruit i l’IVA es quedava com esta-
va o com a molt pujava dos o tres pun-
tets. Cal dir que la cultura com a tal 
no té lobbies, però hi ha indústries cul-
turals que sí que en tenen i sectors no 
industrials ben organitzats i amb ac-
cés a les altes esferes del poder polí-
tic. Accés sí, influència, també. Però... 
L’alegria no va durar ni 24 hores. 
Amb aquesta gent no valen argu-
ments. Si el llibre hagués estat al 8% 
en lloc del 4%, també hauria passat al 
21%. És a dir, que s’ha salvat per at-
zar, perquè no han entrat a desclassi-
ficar els productes que tenen l’IVA su-
perreduït.
 Els efectes seran desastrosos, en-
cara que incalculables però fatals 
per a molts. No en tenen prou de re-
duir els pressupostos, amb la finali-

tat de precaritzar, no d’estalviar, si 
no que a més a més ara han d’incre-
mentar la pressió fiscal sobre un sec-
tor amb la comptabilitat exhausta, 
si bé amb unes reserves molt altes de 
creativitat i de capacitat per empè-
nyer la societat i l’economia cap a 
temps millors.
 És de certa utilitat preguntar-se 
per les causes de l’envestida a la cul-

tura. Potser convé saber que els au-
tors del mal eren perfectament cons-
cients del resultat pels precedents 
europeus. Allà on han apujat l’IVA 
de la cultura, l’han hagut de tornar 
a reduir perquè la recaptació total 
disminuïa. ¿Així doncs, si no és amb 
afany recaptatori, quin objectiu per-
segueixen?

Sotmesos

Ja he publicat diverses advertències 
sobre les males intencions del PP, no 
tant en relació amb la cultura, que 
també, sinó sobretot contra el plura-
lisme. Volen el monopoli dels alta-
veus. Al mateix paquet que el cine-
ma, la música, el teatre o l’art, hi va 
la radiotelevisió pública, i ja veurem 
si PRISA també. Això és el que es pen-
sen, que ja ens tenen sotmesos. Que 
no fa falta ni que es molestin a tallar 
pel dret. H
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Amb aquesta
gent no valen 
arguments. 
El PP vol el monopoli 
dels altaveus 

Les reaccions a l’increment de l’IVA del 8% al 21% LLL

Els cines 
volen parlar 
amb Montoro 
però no
faran vaga

OLGA PEREDA
MADRID

Els propietaris dels cines van llan-
çar ahir un crit de SOS al Govern. I 
ho van fer de manera unànime 
després de la reunió que van man-
tenir els membres de la Federació 
de Cines d’Espanya (que repre-
senta el 80% de les sales). En aques-
ta trobada, els empresaris van re-
nunciar a impulsar un tanca-
ment patronal de les sales com a 
mesura de protesta, però van de-
cidir sol·licitar una reunió amb el 
ministre d’Hisenda, Cristóbal 
Montoro, per explicar-li «directa-
ment» les greus conseqüències 
que tindrà l’augment de l’IVA al 
21% en les entrades de cine, que, 
a partir de l’1 de setembre, s’enca-
riran un euro. 

 Segons l’opinió dels exhibi-
dors,  la mesura no tindrà l’efecte 
desitjat pel Govern (recaptar més 
per a les arques públiques) per-
què es produirà una fuga d’espec-
tadors de les sales, que a curt ter-
mini es traduirà en «tancaments 
d’empreses i pèrdues de llocs de 
treball».
 A més a més de l’atur, segons 
FECE, una altra conseqüència de 
l’augment de l’IVA del 8% actual 
al 21% serà el creixement de la pi-
rateria de pel·lícules a internet. 
«S’obrirà la possibilitat que Espa-
nya pugui tornar a entrar a la llis-
ta negra del Govern dels EUA», 
van afegir en un comunicat, en 
què van assegurar que són plena-
ment conscients de la «difícil situ-
ació en què està el país».
 Finalment, els representants 
dels exhibidors van recordar que 
no hi ha cap país europeu que tin-
gui per a les entrades de cine un 
IVA tan elevat com el que pretén 
imposar l’Executiu (el 21%). 
França, per exemple, té el 7%, i 
Portugal, el 13%. H
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#endefensadelacultura
3 El Govern i les empreses culturals rebutgen la pujada de l’impost

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
ls representants de les em-
preses culturals dels sec-
tors del teatre, el cinema i 
la música i la plana major 

de la Conselleria de Cultura es van 
reunir ahir al Parlament per consta-
tar que tots rebutgen la pujada de 
l’IVA del 8% al 21% per a les entrades 
als espectacles, considerada «desme-
surada» pel conseller Ferran Masca-
rell,  i que avisen que enfonsarà el 
consum cultural, de manera que el 
Govern de l’Estat no obtindrà més 
recaptació i en canvi sí que desman-
tellarà un sector productiu. Sembla 
poc però és molt, va destacar l’em-
presari teatral Daniel Martínez (en 
nom d’Adetca): els diferents sectors 
es van asseure a la taula per buscar 
sortides comunes i el Govern al-
menys els escolta, no com l’Executiu 
de Rajoy. Serà Mascarell qui es dirigi-
rà per carta als ministres Montoro i 
Wert per transmetre’ls les queixes 
de tot el sector. Una protesta que 
aquest diari reflectirà amb l’etique-
ta #endefensadelacultura a totes les in-
formacions que transmeti sobre 
aquest conflicte a través de Twitter, 
i que anima a compartir.

AL CARRER / El Govern sembla que 
s’ha tancat en banda. El ministre 
d’Educació i Cultura, José Ignacio 
Wert, va declarar ahir que una me-
sura com aquesta no es pren «per re-
visar-la en 15 dies». Això sí, dijous 
passaran pel Congrés per debatre-la 
i convalidar-la, i l’objectiu és fer arri-
bar al ministre Montoro (Cultura ha 
estat en aquest debat absolutament 
fora de joc) amb urgència els argu-
ments del sector abans d’aquest de-
bat. Simultàniament, representants 
del món de la cultura s’hauran su-
mat, convocats per Twitter, a les ma-

generar rebuig des d’altres sectors 
igualment afectats per la crisi i les 
retallades públiques. Malgrat que va 
alertar que el Govern central ha con-
jugat una «tempesta perfecta» al co-
incidir les retallades que resten po-
der adquisitiu als ciutadans, la pu-
jada dels impostos al consum 
cultural i «el menor grau de protec-
ció contra la pirateria». I si el diàleg 
no sembla que hagi de tenir bons re-
sultats, almenys es començarà a de-
batre conjuntament (el sector edito-
rial, que ha salvat l’IVA del llibre de 
paper però no del digital, hi serà en 
canvi absent) un nou model de fi-
nançament de la cultura, com va 
plantejar el president dels produc-
tors audiovisuals, Ramon Colom, 
que va invitar la resta de subsectors 
a sumar-se al debat (que culminarà 

en un acte a la Pedrera, el 24 de juli-
ol vinent) per estudiar un sistema 
de finançament similar al francès, 
amb una taxa o cèntim cultural que 
serveixi d’alternativa a les subven-
cions públiques.
 Precisament, el Govern va apro-
var ahir una ajuda de 7,7 milions 
d’euros destinats a donar suport fi-
nancer a les empreses culturals per-
què aquestes puguin «tirar enda-
vant» els seus projectes, sempre que 
aquests estiguin plantejats «amb vo-
cació de mercat» i busquin la recupe-
ració de la inversió, informa l’agèn-
cia Europa Press. També ahir, el Cer-
cle de Cultura va denunciar la «falta 
de sensibilitat de la classe política es-
panyola envers la cultura», la qual 
tracta com «un luxe» en lloc de com 
un sector estratègic.  H

TOTS JUNTS 3 El conseller de Cultura, ahir amb els representants del cine, el teatre i la música.
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El sector opta per 
dialogar amb Hisenda   
i Cultura i no se suma 
encara a les protestes 
convocades

nifestacions  contra les últimes me-
sures preses pel Govern central. A 
Barcelona, demà, per exemple, la ci-
ta és a les 7 de la tarda davant del te-
atre Borràs.
  No obstant, les empreses, va des-
tacar ahir Camilo Tarrazón, presi-
dent del gremi d’empresaris de cine 
de Catalunya, opten per mantenir 
obert el diàleg amb les institucions, 
no per mobilitzacions que puguin 


