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wTreballadors del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ac-
tors, actrius i personal artístic regalaran 100 entrades per a
l’espectacle Barcelona com a acte de protesta pels 11 acomia-
daments recentment acordats i les retallades. Els treballadors
lliuraran les entrades a les escales principals del recinte entre
les 18.30 i les 19.45 h d’aquest dissabte, abans de l’estrena de
Barcelona. La protesta és, a més, “per l’elevat preu de les en-
trades i el maltractament a la cultura”. / Efe

LaBeckett busca seu en resoldre
el Suprema favordeNiN

La sala podria traslladar-se a l’antiga cooperativa Pau i Justícia
ANA JIMÉNEZ

wLa Sala Civil del Tribunal
Suprem ha resolt a favor de
Núñez i Navarro (NiN)en el
litigi sobre la periodicitat de
l’arrendament de la finca
que ocupa la sala Beckett al
carrer Alegre de Dalt de Bar-
celona, al barri de Gràcia. El
Suprem declara sense efecte
la sentència del 2009 que
considerava improcedent la
rescissió del contracte per
part de la propietat, en consi-
derar que l’expressió “temps
indefinit” en un contracte
d’arrendament celebrat sota
la vigència del RDL 2/85 no
té per què equivaler al règim
de pròrroga forçosa de l’arti-
cle 57 la LAU 1964. Actual-
ment, la Fundació Sala Bec-
kett / Obrador Internacional
de Dramatúrgia rehabilita
amb l’ajuda de l’Ajuntament
de Barcelona una part de
l’edifici de l’antiga cooperati-
va Pau i Justícia del Poble-

nou, per tal de traslladar-hi a
partir de l’estiu les oficines i
també les activitats de l’Obra-
dor (formació, assaig i crea-
ció). Però davant la nova
situació –l’empresa propie-
tària els pot fer fora quan li
vingui de gust–, la sala tea-
tral demanarà ajut a l’Ajun-
tament i a la Generalitat per
estudiar la possibilitat de
traslladar també al Poblenou
la sala d’exhibició. “El pro-
jecte de rehabilitació de
tot l’edifici del Poblenou
per a donar cabuda a l’am-
pliació de la nostra activitat
es va haver d’aparcar a
causa de la crisi, però s’hau-
ria d’estudiar la possibilitat
d’encabir-hi la sala d’exhi-
bició a curt termini i amb
uns costos molt inferiors
als del projecte complet”,
va explicar el director de
la sala Beckett, Toni Casa-
res. / Redacció

Una sala dels cinemes Alexandra
JORDI BELVER / ARXIU

Els treballadors delTNCregalen
entrades enprotesta pels acomiadaments

PEDRO VALLÍN
Madrid

Estan contents, diuen a l’Institut
del Cinema i les Arts Audiovisu-
als (ICAA), perquè Hisenda
“comprèn” els problemes del ci-
nema. El compte enrere per a la
fi dels treballs de la comissiómix-
ta Govern-sector del cinema s’ha
posat en vermell i ha començat a
emetre xiulets, i el que
es va veure ahir és unno-
table consens entre Cul-
tura i el sector, un acord
que en realitat serveix
de poc o gens perquèHi-
senda s’hi ha posat de
perfil.
Ni una paraula sobre

l’increment demandat
de les desgravacions a la
inversió en cinema
–que enshomologui a al-
gunpaís occidental, ja si-
gui Itàlia, França, Ale-
manya, el Regne Unit o
els EUA–. Totes les al-
tres coses en aquesta co-
missió avancen consoli-
dant un fòrum de com-
prensió mútua enveja-
ble. Però de l’important,
res de res.
No augurava res de

bo l’absència del presi-
dent de la confederació
de productors (Fapae), Pedro Pé-
rez, que va enviar-hi el número
dos de l’entitat, la directora gene-
ral Fabia Buenaventura.
Pérez havia anunciat en el Fes-

tival de Màlaga passat que per a
aquesta cinquena reunió s’exi-
gien al Govern respostes concre-
tes, atesa la situació terminal de
la producció i de l’exhibició a Es-
panya –a l’abril, els espectadors
de cinema van caure a menys de
la meitat que en l’any 2012–. Que
l’home de l’ultimàtum excusés la
seva presència era un ombrívol
presagi.
El secretari d’Estat, José

María Lassalle, president nat de
la comissió, tampoc no va anar-
hi. Enrique González-Macho,

president de l’Acadèmia, comen-
tava en sortir que el progrés és
lent per la quantitat d’interlocu-
tors –tots els sectors de la indús-
tria i, a més, els ministeris d’In-
dústria, Cultura,Hisenda, Econo-
mia, Presidència...– i que no s’en-
treveuen resultats tangibles a
curt termini. És cert que la pre-
sència de tants agents ha derivat
que, amés dels incentius a la pro-

ducció, la comissió abordi altres
assumptes de cara a la nova llei
del cinema que hauria d’entrar
en vigor el gener del 2014. Però
això tampoc no explica que en la
qüestió medul·lar de la desgrava-
ció –situada en el 18% des del
2007 i queCultura fa 15mesos as-
pirava a elevar per sobre del
50%– no hi hagi hagut cap avenç

amb Hisenda, que és “compren-
siva amb les peculiaritats del
sector” si es pregunta a l’ICAA
però completament impermea-
ble quan la font consultada és el
ministeri de Cristóbal Montoro.
Així, l’ICAA, que dirigeix Susa-

na de la Sierra, es veia obligat a
acontentar-se ahir amb haver ar-
rencat als gestors tributaris dos
compromisos d’aplicació imme-

diata: l’ampliació indefi-
nida de la vigència de la
desgravació del 18%
–que ara ni tan sols no
estava assegurada, ja
que funcionava mitjan-
çant pròrrogues anuals
que causen inseguretat
jurídica en els inver-
sors, atesa la plurianuali-
tat dels projectes cine-
matogràfics– i l’amplia-
ció de la base deduïble,
incloent-hi les despeses
derivades de promoció,
a la qual fins ara Hisen-
da es negava i que su-
posa a la pràctica un
lleu increment del bene-
fici fiscal.
D’altra banda, l’ICAA

intenta que les producci-
ons d’animació, atès el
seu component tecnolò-
gic, puguin beneficiar-
se de les deduccions

d’R+D, a les que avui s’acullen
molts sectors industrials poc o
gens innovadors com a mecanis-
me d’heterodox suport públic.
Segons l’ICAA, aquesta comis-

sió, per l’ampliació dels seus ob-
jectius, es pot considerar avui
“unveritable observatori” del sec-
tor en la mesura que acull totes
les inquietuds i tribulacions de la
indústria del cinema, però aques-
ta condició panòptica entra en
una òbvia contradicció amb la na-
turalesa resolutiva amb què va
néixer, amb un objectiu i uns ter-
minis que ara estan comprome-
sos per la ferma negativa del de-
partament de CristóbalMontoro.
I, esclar, de l’IVA cultural, sense
novetat. Faltaria més.c

L’ICAA consolida
el magre incentiu
del 18% i aconsegueix
que les despeses de
promoció desgravin
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