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Prometeus

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Xifres d’apocalipsi al sector cul-
tural. Almenys si es tenen en
compte els estudis que han en-
carregat els empresaris del cine-
ma, el teatre i la música en viu a
causa de la pujada el proper se-
tembre de l’IVA de les entrades,
que passarà del 8% al 21%, més
del doble. I el problema és que
només que la caiguda en el con-
sum cultural i en l’ocupació del
sector fos lameitat de la prevista
per aquests estudis, es tractaria
de xifres que treuen la son: fins a
43milions d’espectadorsmenys,
una pèrdua de 4.226 llocs de tre-
ball, el tancament del 20% de les
empreses en els propers mesos i
532milions d’eurosmenys en in-
gressos al sector cultural, segons
van explicar ahir en roda de
premsa a Madrid representants
del comitè executiu de la Unió
d’Associaciones Empresarials
de la Indústria Cultural Espa-
nyola, que ha acabat de néixer i

que reuneix els sectors amena-
çats: des de Pascual Egea, presi-
dent de l’Associació de Promo-
tors Musicals d’Espanya, fins a
Daniel Martínez, president de la
Federació Estatal d’Associaci-
ons d’Empreses deTeatre i Dan-
sa (Faeteda); des deFabia Buena-
ventura, directora general de la
Federació d’Associacions dePro-
ductors Audiovisuals Espanyols,
fins a Juan Ramón Gómez Fa-
bra, que presideix la Federació
d’Empresaris de Cinema.
Segons els estudis, per sectors

el que més espectadors perdria
amb la pujada de l’IVA seria el
cinema, que cauria un 28,2%,
27,78 milions d’entrades menys
que el 2011, quan se’n van ven-
dre 96 milions. Però el que més
espectadors perdria percentual-
ment seria la música en viu, fins
al 40% i 12,4 milions d’entrades
menys. Les arts escèniques cauri-
en fins un 22,7%, i perdrien fins
a 2,9 milions d’espectadors.
Unes dades que implicarien la

pèrdua immediata de llocs de
treball i el tancament d’empre-
ses. Així, la caiguda en el nom-
bre de pantalles de cinema seria
de fins el 21,3% i es perdrien al
sector 2.020 llocs de treball i
221,37 milions d’euros d’ingres-
sos. En el cas del teatre, tancari-
en el 20% de les empreses, es
perdrien fins a 1.909 llocs de tre-
ball i disminuiria fins a 50,9mili-
ons la recaptació. A la música en
viu, desapareixerien entre el
18% i el 25% de les empreses i
297 llocs de treball. Els ingres-
sos caurien en 260,4 milions.
Daniel Martínez, president

del Grup Focus i de Faeteda, va
explicar ahir a La Vanguardia
que tan bon punt van saber que
s’apujaria l’IVA van intentar ini-
ciar converses amb el Govern i
van encarregar els estudis que
presentaven ahir. “Les dades ob-
tingudes no s’allunyen del que la
simple matemàtica diria, i són
molt negatives, perquè a més
ens troba en unmoment de clara
recessió”. L’assistència al cine-
ma havia caigut ja un 32% en els
últims set anys i el sector fa for-

tes inversions per digitalitzar-
se. La música en viu ha perdut
des del 2008 el 23,2%dels espec-
tadors i l’11,3% de la facturació. I
el teatre, que havia aconseguit
mantenir-se, ha caigut aquest
any un 10% a Madrid i Barcelo-
na, i un 60% a les gires per Espa-
nya.
“El sector es troba ja molt fe-

ble, i aquesta pujada encara el
desactivarà més. No ens queda
més remei que donar a conèixer
aquestes dades perquè el Govern
prengui la decisió de tirar enrere
i posar-nos al nivell de tot Euro-
pa. Perquè ara en comptes de te-
nir excepció cultural, Espanya és
l’excepció del continent: l’única
sense IVA reduït per a la cultu-

ra”. Però ara per ara, diu, en els
contactes oficiosos que han tin-
gut amb el Govern, “la sensació
que se’ns trasllada és que la puja-
da pot haver estat un error, però
poc més. Un diu A i un altre diu
B, sembla la prima de risc. Però
no perdem l’esperança perquè és
tan lògic el que diem que sembla
inversemblant que no ens facin
cas”. Sobre la possibilitat que,
com a Holanda, el Govern retiri
la pujada després d’uns mesos
en vigor en comprovar els efec-
tes adversos, Martínez diu que
“seria una última possibilitat, pe-
rò desafortunada, perquè és
molt fàcil treure el públic de les
sales imolt difícil tornar-lo a por-
tar”. I confia que encara tenen
l’agost per negociar.c

L’
estrena de Prometheus, dirigida per Ridley
Scott, arriba en un mal moment. La pel·lícula
fa por, sí, però ni de bon tros transmet el ter-
ror d’una conferència de premsa del portaveu

Francesc Homs o del ministre Cristóbal Montoro o d’un
sermó indignat del periodista Jaume Barberà. A més
d’una gran interpretació de Michael Fassbender (que re-
corda la de Lluís Homar a Eva), hi retrobem la llefiscosi-
tat esfereïdora d’Alien, sovint mal imitada.
Una bèstia mutant que ens destrueix des de dins –amb

tota la càrrega metafòrica que això implica– justifica un
argument apocalíptic amb escenes pertorbadores, com
quan la protagonista s’autopractica una operació de cesà-
ria. Aquest és el somni de la pitjor sanitat: gràcies a una
tecnologia visionària (sense despeses de personal), fer-se
una cesària acabarà sent tan senzill com treure calers d’un
caixer automàtic.
Quan el monstre creix, alimentat per les entranyes de

les víctimes, es transforma en un pop que es manifesta
amb una violència tentacular i gelatinosa. Avís: els amants
de la cuina del pop o del calamar –a la gallega, a l’andalu-
sa, a la romana o amb all i julivert– passaran una mala
estona. No pas perquè les bèsties interestelars de Prome-
theus, que es reprodueixen amb una facilitat fastiguejant,
intimidin especialment, sinó perquè sap greu que els
monstres del cinema s’inspirin tan sovint en animals gas-
tronòmicament excepcionals com el pop, el calamar o, en
variants més futuristes del gènere, l’escamarlà.
A l’hora d’empescar-semonstres, el cinema ofereix pre-

cedents diversos: goril·les, mosques, piranyes, i no descar-
to que elmosquit tigre acabi inspirant una trilogia particu-
larment sanguinària.
En totes les cultures i les religions, l’art sempre ha

relacionat el mal
amb determinats
animals. D’uns anys
ençà, però, tornen a
estar molt de moda
els pops, tunejats
per efectes especials
i creuats genè-
ticament ambmedu-
ses, fetus geperuts

amb alerons aeorodinàmics al clatell o calaveres vaga-
ment atònites.
Endevinar de quinamanera evolucionarà aquest bestia-

ri del mal no és gens fàcil, però potser seria bo que aquest
gènere filosòfico-futurista apostés per solucions més do-
mèstiques.
Si el propòsit és fer por, por diarreica de veritat, des-

prés de posar els ulls en blanc i de patir unes convulsions
que els fan explotar les venes i el paladar i que esquitxen
tota la pantalla, els posseïts haurien d’acabar convertits
en, posem per cas, Francesc Homs movent les mans i les
espatlles d’aquella manera inquietant, Cristóbal Montoro
deixant anar rialles condescendents de rata pinyadamace-
rada en vinagre casernari o Jaume Barberà arengant les
masses insurrectes.
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