
La coreògrafa Maria Rovira, di-
rectora i fundadora de la compa-
nyia Trànsit Dansa, recupera a
partir d’avui la faceta més íntima i
poètica de la bailaora Carmen
Amaya a través De Carmen. Ba-
llant a la sorra, que podrà veure's
fins al 2 de setembre al teatre
Goya de Barcelona. L’espectacle
s'acosta a l’artista, qui va acabar els
seus dies a Begur, a partir de la dra-
matúrgia de Victòria Szpunberg. 
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El teatre Goya recupera
l’art de Carmen Amaya

DANSA

Quaranta-tres milions d’espec-
tadors menys, un 20 % d’empreses
tancades i la pèrdua de 4.226 llocs
de treball directes són les conse-
qüències que provocarà l’augment
de l’IVA del 8 al 21% en la música,
el cinema i les arts escèniques, se-
gons la Unió d’Associacions Em-
presarials de la Indústria Cultural
Espanyola. 

Setze dies després que el govern
anunciés aquest increment de 13
punts, més de 2.000 empreses
s’han unit per comparèixer en
una roda de premsa «històrica», on
han ofert els estudis independents
que han encarregat per demostrar
«la debacle» que s’aproxima.

Els empresaris afirmen, a més,
que l’augment no repercutirà en
una major recaptació a les arques
públiques pel deteriorament glo-
bal que provocarà, motiu pel qual
no veuen «justificació econòmica»
a la mesura i creuen que el minis-
teri d’Hisenda no «ho havia avaluat
prou». Tampoc no hi veuen in-
tencions ideològiques: «Hi ha in-
definició, no ideologia». 

A la compareixença, han deixat
clar que les empreses no podran
assumir l’augment de 13 punts
per evitar la seva repercussió en-
tre els espectadors, mesura que sí

haurien pres si l’increment hagu-
és estat del 8 al 10 %, com inicial-
ment estava plantejat.

«Penalització» de la cultura
Així, per sectors, la música en viu
perdrà 12,4 milions d’espectadors
(un 40%), 297 llocs de treball i
tancaran entre el 18 i el 25% de les

empreses; a més, els seus ingres-
sos disminuiran entre el 25 i el 35%.

En les arts escèniques, un sec-
tor que venia capejant molt bé la
crisi fins el 2011, però que s’ha vist
colpejat per la baixada del 60% en
les contractacions, es perdran en-
tre 2,3 i 3,9 milions d’espectadors,
una mesura que obligarà al tan-
cament del 20% de les seves em-
preses i deixarà en el camí entre
1.500 i 2.000 llocs de treball. 

En el cas del cinema, la pèrdua
d’espectadors és encara més grui-
xuda perquè es xifra en 27,78 mi-
lions, i el tancament de pantalles
en un 21,3%, segons els estudis en-
carregats pels empresaris, que va-
ticinen també la desaparició de
2.020 llocs de treball i una reduc-
ció d’ingressos del 28,20 %.

És un «efecte devastador», se-
gons el representant dels exhibi-
dors de cinema, Juan Ramón Gó-
mez Fabra, que exigeix al govern
«reconsiderar» la decisió i per
tant, han enviat les dades als mi-
nisteris d’Hisenda i al d’Educació,
Cultura i Esport i a Vicepresidèn-
cia. A més, els empresaris insis-
teixen que altres països com Ho-
landa han hagut d’anular mesures
similars, i que ara, que tant es
parla de «marca Espanya» i «sec-
tor estratègic», se’ls «penalitza».
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L’augment de l’IVA costarà al
cinema, el teatre i la música
43 milions d’espectadors 
Els empresaris de la cultura aporten dades d’estudis independents

que mostren la «debacle» de la pèrdua de 4.226 llocs de treball
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La temporada d’excavacions al jaciment de la Draga de Banyoles, on han
pres part més d’un centenar de persones d’universitats d’arreu d’Europa, s’ha
tancat amb uns resultats excepcionals. A banda de la troballa d’un arc sencer
de fusta de teix (únic a Europa per la seva antiguitat i conservació),  aquests
mesos s’ha aplicat amb èxit mètodes de recuperació de paràsits i insectes
per primer cop al jaciment, demostrant que es conserven en medis lacustres. 



Arqueologia Recuperen insectes a La Draga

El tradicional Envelat de Titelles
que s’ha organitzat ininterrom-
pudament per fires a La Devesa de
Girona des de fa 31 anys, podria te-
nir els dies comptats per manca de
pressupost. I és que l’Associació Gi-
ronina de Teatre, l’AGT,  ha optat
per suspendre la seva participació
en la programació de titelles da-
vant la impossibilitat de trobar un
espònsor per completar el mínim
necessari per la producció. 

Segons l’entitat, «si sumem la re-
ducció per part del consistori gi-
roní en l’aportació econòmica per
a les entitats durant Sant Narcís, i
la rebaixa en els ajuts que ha patit
l’AGT per part de les administra-
cions públiques, els efectes de la
crisi són especialment tràgics per
garantir la continuïtat de l’envelat».

Una decisió «traumàtica»
L’Envelat de Titelles de la Devesa
es va crear el el 1980 per l’històric

TEI de Sant Marçal. De llavors
ençà, els titellaires del TEI van fer
les delícies d’una generació; el
2005, coincidint amb el 25è ani-
versari de l’Envelat, va ser l’últim
del TEI. Llavors, entenent que «les
Fires de Girona ja s’havien con-
vertit en sinònim de titelles, i en
una tradició que no es podia dei-
xar perdre», l’AGT va decidir as-
sumir la gestió de l’únic espai de les
comarques gironines dedicat ín-
tegrament a l’exhibició de titelles.

Des del 2006 es va oferir una
programació que va aglutinar prop
de 22.000 espectadors. Des de
l’AGT s’apunta que «es volia con-
tinuar amb un model de gestió
molt eficient reduint el nombre de
companyies, permetent una mi-
llora substancial de les condicions
econòmiques». Des de l’AGT s’ha
definit les companyies com a «les
autèntiques heroïnes de l’enve-
lat, ja que sempre han assumit el
risc d’anar a taquilla subjectes a les
inclemències meteorològiques». 

Malauradament, l’entitat ha
pres una decisió «dràstica i trau-
màtica» que els «entristeix pro-
fundament», «abans d’encarir el
preu de les entrades o empitjorar
les condicions de les companyies». 
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Per les retallades i sense
espònsor, per primer cop en
31 anys la Devesa pot
quedar òrfena de l’activitat



L’AGT renuncia a oferir
titelles per Sant Narcís
per manca de pressupost

Després de quatre nits de con-
certs en directe, el jurat de l’Intro
2012 ha escollit els tres finalistes
que passaran a la següent fase del
concurs: es tracta del Pablo Guirao
trio (Roses), i Born 54 i Hard Buds,
(Girona). Aquests realitzaran l’sta-
ge a La Mirona, abans d’arribar a la
gran final de Fires. A la formació hi
milloraran aspectes del directe
com la part tècnica, la posada en
escena o la sonoritat.
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El concurs Intro anuncia
els seus tres finalistes

MÚSICA

Camoens, el gos d’aigua en què
José Saramago es va inspirar per
crear Encontrado, el millor aliat del
protagonista de La caverna, va
morir ahir a Lanzarote segons que
va explicar la vídua de l’escriptor.
En un emotiu text publicat a la web
de la fundació, va explicar que
l’animal va arribar a la seva llar a
les illa canària alhora que l’es-
criptor s’assabentava que havia
guanyat el premi Camoens (1995). 
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Mor Camoens, el gos que
va inspirar Saramago

LITERATURA

En contra de «matar la cultura»
El tenor es va mostrar contrari
a l’augment de l’IVA, conside-

rant que «matar la cultura d’un país
és matar la seva gent». El músic va
dir que «no volia entrar en segons
quin tipus de temes», però sí va fer
l’afirmació anterior i va apuntar que
la decisió implica «baixar la qualitat
de vida de les persones». Així ho va
afirmar  en una regata benèfica per a
la seva fundació, celebrada a Palma.
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