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Agendes
triples

SALVADOR LLOPART
Barcelona

D
e la sorpresa a la indigna-
ció, i de la indignació a la
posada en marxa d’ini-
ciatives contra l’incre-
ment de l’IVA –anunciat

per part del Govern espanyol diven-
dres passat–, que al setembre passarà
del 8 per cent actual al 21 per cent per a
cinemes, concerts, teatre i altres activi-
tats culturals.
La mesura no ha deixat indiferent

els sectors afectats. Ni el sector audiovi-
sual, que en els últims cinc anys ha vist
disminuir el nombre d’entrades
venudes gairebé un cinquanta per
cent. Ni tampoc el teatral: la Xarxa Es-
panyola de Teatres, Auditoris, Circuits
i Festivals considera, en un comunicat
fet públic ahir, que “la pujada de l’IVA
suposarà la pèrdua de més de 12 mi-
lions d’espectadors per any”. I no cal
dir l’efecte negatiu que una mesura
com aquesta ha tingut en sectors afec-
tats com el musical i el de la dansa o el
circ, ja per si mateixos afectats per un
continu descens d’espectadors.
Així, i després d’una primera reacció

de pànic –quan es parlava de “la mort
del cinema a Espanya”, segons Pedro
Pérez, president de Fapae, una de les
grans organitzacions de productors es-
panyols, i del “tancament inevitable de
sales”, segons Juan Ramón Gómez Fa-
bra, president de la Federació de Cine-
mes d’Espanya (FECE)– es passava
ahir a la petició de “treure els canons al
carrer”, segons exigia el mateix Gómez
Fabra.

I els canons (metafòrics) van sortir
ahir amb la creació aMadrid de la Unió
d’Associacions Empresarials de la In-
dústria Cultural Espanyola (Uaeice)
després de la trobada de bona part del
sector cultural espanyol afectat que va
tenir lloc a la tarda al teatre La Latina
(propietat de l’empresa teatral catalana
Focus i lamadrilenya Pentación), i amb
tota seguretat tornaran a sortir aquests
canonsmetafòrics de protesta dijous vi-
nent en una manifestació davant el Mi-
nisteri de Cultura, a Madrid.
Uaeice reuneix els afectats per la pu-

jada de l’IVA. Agrupa unes 4.000 em-
preses del sector, la qual cosa represen-

tamés de 150.000 llocs de treball direc-
tes. En formen part, entre d’altres, els
productors de cinema (Fapae), els exhi-
bidors (FECE), i les distribuidores (Fe-
dicine). També empreses de teatre i
dansa agrupades a Faeteda, promotors
musicals (APM), i orquestres simfòni-
ques (AEOS). Tots s’oposen a l’incre-
ment previst del 13%de l’IVA, i assegu-
ren que la mesura “accelerarà el pro-
cés de recessió en el consum cultural, i

provocarà la destrucció d’ocupació i el
descens de l’activitat”. La seva exigèn-
cia única: converses amb el Govern per
aturar la mesura.
ABarcelona les aigües culturals tam-

bé estaven ahir agitades. “Convoquem
els diferents sectors implicats a esta-
blir un front comú”, afirma el perio-
dista, distribuïdor i productor Ramon
Colom, en qualitat de president de
PROA, la federació d’associacions de

productors catalans, que aglutina un
40 per cent de la producció audiovisu-
al d’Espanya. “Amb aquestamesura, el
Ministeri d’Hisenda ha demostrat la
seva animadversió envers el cinema”,
asseguraColom, que en la trobada pro-
posarà una reorganització total del sec-
tor, perquè “els diners del cinema es
quedin al cinema”.
Els directors de cinema catalans,

per la seva banda, també van convocar
ahir una reunió conjunta de tot el cine-
ma català. Aquesta reunió, que en prin-
cipi se celebrarà a començaments de
setembre, serà una trobada en què par-
ticiparan, a més de creadors, exhibi-
dors i productors, “tots els partits polí-
tics, especialment els que tenen repre-
sentació a Europa”, apunta Santiago
Lapeira, president del Col·legi de Di-
rectors de Cinema de Catalunya, per a
qui “la pujada de l’IVA en el sector cul-
tural és un error de tal magnitud que
pot ser que no tingui solució”.
El conseller deCultura de laGenera-

litat, FerranMascarell, que en dies an-
teriors ja va mostrar el seu rebuig de
l’anunciat increment de l’IVA cultural
per “desproporcionat, desmesurat i
desconsiderat”, es reuneix avuimateix
amb els representants de les indús-
tries culturals catalanes afectades, c

D
ijous, el conseller Mas-Colell
va referir-se, quan sortia fent
escarafalls del Consell de Po-
lítica Fiscal i Financera, a la

doble agenda del Govern espanyol. No
és la primera vegada que el conseller
d’Economia parla de dobles agendes.
Tampoc no és l’únic que en parla.
JoaquimNadal, per exemple, va fer refe-
rència a la doble agenda del Govern cata-
là el febrer passat, en una compareixen-
ça d’Artur Mas al Parlament. Però, tot i
que considerades des del punt de vista
del seu potencial dramàtic semblen fe-
tes l’una per a l’altra com el gat Tom i el
ratolí Jerry, les dobles agendes sobre les
quals discursegenMas-Colell i Nadal no
acaben, evidentment, de coincidir. En la
que és objecte del discurs del conseller
s’hi troben, d’una banda, les polítiques
per fer front a la crisi i, de l’altra, les polí-
tiques recentralitzadores. L’exconseller
descrivia, en canvi, una agenda decora-
da amb sanefes de geometria variable i
amb suposades línies vermelles sobre la
qüestió nacional, però amb uns contin-
guts jerarquitzats per la relació “prefe-
rent” del Govern de la Generalitat amb
el PP que, tot i que feien joc amb un do-
ble llenguatge, contrastaven amb aque-
lla ornamentació.
L’ús de l’anglicisme agenda per parlar

del conjunt de qüestions a discutir en-
torn de les quals s’organitza l’activitat
política és cada cop més habitual. I tam-
bé ho és cada vegada més el fet de donar
aquestes qüestions per discutides i usar
aquest terme per denominar el conjunt
de polítiques que els qui manen pensen
(i a vegades fins i tot diuen) o diuen
(com si ho creguessin) que cal imple-
mentar. Acostuma a ser en relació amb
aquest segon ús que es parla de doble

agenda.Des d’aquesta perspectiva, el dis-
curs sobre la doble agenda és el discurs
sobre la possibilitat o la voluntat de fer
confluir en una mateixa acció de govern
dos conjunts demesures que, considera-
des en abstracte, es podrien diferenciar
perquè, de fet, responen a objectius di-
versos. Mas-Colell parlava dijous, fent
escarafalls, d’una política anticrisi posa-
da al servei d’una política de centralitza-
ció. Però no deia res, a pesar de ser-ne
expert, de la ja vella agenda neoliberal
que ara, amb el pretext de la crisi, avan-
ça rejovenida i sense fre, a cop de refor-
mes estructurals i desmantellant l’Estat
de benestar en benefici d’uns pocs. Tot i
la possible visibilitat dels seus resultats,
en anglès es denomina hidden agenda
(agenda oculta) aquella que s’implemen-
ta sota la cobertura d’unes polítiques
que l’afavoreixen però que, en les rodes
de premsa i en els preàmbuls dels de-
crets llei, es justifiquen per unes raons,
les pròpies d’alguna altra agenda, que,
apuntant cap a altres objectius, servei-
xen per camuflar-la. Els governs lògica-
ment no en parlen. Però per entendre bé
el gran joc de la política peninsular actu-
al cal no oblidar que, a causa d’aquesta
descaradament oculta agenda neolibe-
ral, les dobles agendes solen ser, en reali-
tat, triples.

Una sala plena pot ser una imatge del passat per a les empreses del sector

Ferran Mascarell es reuneix
avui d’urgència amb
les indústries culturals
catalanes afectades

Josep Maria
Ruiz Simon

CINEMES FULL HD

Unes4.000empresesculturals
s’uneixencontra lapujadade l’IVA
La nova plataforma suma un total de 150.000 treballadors

A causa de la descaradament
oculta agenda neoliberal,
les dobles agendes solen ser,
en realitat, triples
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El Liceu tindrà un president civil. El
Patronat del Gran Teatre va aprovar
ahir unamodificació dels seus estatuts
que inclouen el nomenament d’un pre-
sident diferent del que hi havia fins
ara, rotatori entre els caps de les insti-
tucions que el sustenten. A partir
d’ara, serà una persona de la societat
civil catalana, nomenada a proposta
del president de la Generalitat. El càr-
rec serà per cinc anys, i per tant fora
de les lògiques electorals, i presidirà la
comissió executiva del Liceu.
La comissió executiva estarà forma-

da, igual que el patronat, per represen-

tants de les institucions públiques i del
sector privat. Cada administració po-
drà designar un representant entre
persones de la societat civil de prestigi
cultural, econòmic o social.
A la reunió d’ahir, el Liceu va apro-

var el nou Pla Director, que entrarà en
vigor la propera temporada i serà vi-
gent fins la 2016-2017. En aquest full
de ruta s’inclouen canvis substancials
en el funcionament del Liceu, que bus-
carà l’increment dels ingressos propis,
l’augment del marge econòmic de l’ac-
tivitat artística i la reducció de les des-
peses d’estructura. El Pla Director es
fixa com a repte que els ingressos pro-
pis representin el 60% del total la tem-

porada 2016-2017, davant del 50% que
representen avui. Per assolir-ho, es po-
tenciarà la política d’abonaments amb
nous avantatges i major flexibilitat, tot
mantenint l’òpera i el seient fix com
element troncal de l’abonament. No es
preveuen increments lineals i homoge-
nis en els preus per a tots els títols i
totes les categories de localitats, sinó
l’aplicació de preus dinàmics.
El Pla Director preveu la incorpora-

ció de formes de mecenatge més pro-
peres al patrocini comercial, microme-
cenatge, i la recerca de nous mecenes
a escala internacional. I es potenciarà
el lloguer de les sales augmentant la
flexibilitat organitzativa que s’ha de
traduir en un major nombre de dies
disponibles per al lloguer d’espais.
Les cinc properes temporades la

programació constarà d’entre 100 i 110
funcions, unes 85 d’òpera. Es progra-
maran 10-11 títols, i almenys 8 seran de
repertori. La programació inclourà
unes 10 funcions de dansa (2 o 3 com-
panyies) i 6 de recitals, concerts o òpe-
res en versió concert.c

ElLiceu tindrà al setembre
unpresident aliè
a les institucions


