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El 21% de zero  
és zero

P
arlem de l’IVA (tema recur-
rent, ja ho sé; ja m’agrada-
ria a mi que no ho fos). Al 
seu dia vaig escriure que, 

en tot allò que es refereix a l’IVA, el 
ministre Wert no sap ni contesta. Avui 
he de dir que segueixo sense saber si 
sap però que, almenys, contesta. O si-
gui, que parla. Que s’expressa. Aques-
ta setmana ha parlat. En una emisso-
ra. I ha dit que està «completament 
obert» a revisar la decisió d’apujar 
l’IVA cultural al 21%. ¡Al·leluia! «Com-
pletament obert». És a dir, de bat a 
bat. És a dir, anant a totes. De segui-
da, la gent del sector (llegeixin cine, 
teatre i similars) ens pengem en 
aquest brot verd i ens comença a ve-
nir salivera, ens creixen els ullals, 
ens ve aigua a la boca, i amb l’ai al cor 
anem arrencant pètals a la margari-

da: «Baixarà, no baixarà; baixarà, no 
baixarà; baixarà, no baixarà…». Amb 
el fervent desig que baixi, ens afer-
rem a un clau roent, i estem a punt 
de quedar-nos sense empremta digi-
tal, el tou dels dits socarrimats, per-
què estem així des de dimarts i la co-

sa no prospera. «Tot el que puja, bai-
xa», repetim per convèncer-nos, 
donant per descomptat que el que 
serveix per al més íntim val també 
per a l’IVA. Però no. Els polítics domi-
nen la màgia potàgia i fan que llegei-
xis blanc on escriuen negre. Com els 
trilers, «¡Hale hop!» i et colen el potet 
buit. Les declaracions del ministre 
Wert tenien, però, segona part. Dis-
posat a revisar l’IVA cultural, sí, pe-
rò… «en la mesura que sigui compati-
ble amb els objectius de consolidació 
fiscal». O sigui que sí però que no, 
que vés a saber si, que potser, potser, 
potser, i que ja veurem què hi diu 
Brussel·les. Un goig sense alegria... El 
millor serà, doncs, deixar anar el 
clau, perquè ja començo a fer pudor 
de socarrim. 
 I mentrestant, el Govern «explo-
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Mentre el Govern 
«explora» la baixada 
de l’IVA, cines i 
teatres estan buits

rant». Això ha dit el senyor Rajoy. 
Que estan «explorant» la possible re-
visió d’alguns impostos. No ha dit si 
a l’alça o a la baixa (trilers, una altra 
vegada). Però que estan «explorant». 
I ho ha dit tan seriós que m’ha fet ve-
nir ganes de trobar-me’l per enge-
gar-li: «Doctor Livingstone, suposo».  
Compte: estan explorant i completa-
ment oberts. ¿Explorant a la intem-
pèrie? Ho veig clar, ells es mullen i 
nosaltres agafem la pulmonia. Com 
sempre.
 Senyors del Govern: cines i tea-
tres estan buits, el 21% de zero és ze-
ro, i la gent de la cultura canvia cur-
sos d’iniciació per cursos d’inanició. 
¿Fan falta més dades?  El ministre 
Wert ha entreobert una porta; obrin 
vostès les finestres i deixin-nos respi-
rar. Ara. H

puntsa

Les novetats

LA TROBA KUNG-FÚ Joan Garriga i companyia 
destaparan el repertori del seu nou disc, el tercer de la 
seva carrera, Santalegria, amb rumba i rock’n’roll.

ARXIU

SISA El cantautor del Poble-sec proposa una aliança 
inèdita amb dues ànimes bessones, Quimi Portet i Joan 
Miquel Oliver (Antònia Font). Espectacle inaugural.

MARCO BORGGREVE

REFREE Raül Fernández brinda una altra estrena 
del Mercat: un nou disc, Nova creu alta, en què anun-
cia influències de Marc Ribot i Black Sabbath.

MARTÍ FRADERA

ELS PETS El grup de Constantí trencarà gairebé dos 
anys en blanc amb la posada en escena del seu nou 
disc, encara sense títol, que sortirà a la venda a la tardor.

R.TOMÁS

Un Mercat d’estrenes 
3La mostra de Vic celebrarà 25 anys amb un cartell ple de primícies
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E
l Mercat de Música Viva de 
Vic fa pinya amb l’escena 
catalana en un programa 
de 52 concerts (13 menys 

que l’any passat) en què destaquen 
un bon nombre d’estrenes: concerts 
de presentació de discos d’artistes 
com Els Pets, La Troba Kung-Fú, Re-
free, La Iaia, Anímic i Maria Coma, a 
més a més de la inèdita aliança de Si-
sa, Quimi Portet i Joan Miquel Oliver 
(Antònia Font) en l’espectacle inau-
gural. Serà la 25a edició de la mos-
tra, que se celebrarà del 12 al 15 de 
setembre vinent.
 Un Mercat de recursos eco-
nòmics retallats, perquè el seu 
pressupost és de 833.250 euros, 
un 9,7% menys que el del 2012. 
El seu director artístic,  Marc 
Lloret (també codirector de Pop- 
Arb i teclista de Mishima), va parlar 
ahir, en la seva presentació, de «re-
dimensió» del programa, si bé hi va 
treure ferro i va assegurar que «no és 
un drama ni una mala notícia». 
 En la seva 25a edició, el Mercat 
ha volgut rendir homenatge a tots 
els directors artístics de la seva his-
tòria, sis, cada un dels quals ha pro-
gramat un concert. Així, Víctor Jou 
(1989-90) ha elegit el jove grup bar-

celoní Mercy, Mercy Soul; Ramon 
Muntaner (1991-93) s’ha tret de la 
màniga l’aliança de Sisa, Portet i Oli-
ver, i Carles Sala (1994-2001), l’estre-
na de La Troba Kung-Fú. Jordi Turtós 
(2002-03) ha seleccionat el Bestiari de 
Cabo San Roque; Manel Montañés 
(2004-07), Tui Higgins & Xavier Mon-
ge Jazz Project, i Lluís Puig (2008-10), 
The New Catalan Ensemble amb An-
drea Motis i Joan Chamorro.

FESTA POPULAR / En paral·lel a la gra-
ella de concerts del teatre Atlànti-
da, epicentre de la mostra, i a l’acti-
vitat comercial del recinte firal del 
Sucre, la plaça Major de Vic aporta-
rà al Mercat, com és habitual, un in-
gredient popular i programarà, el 

LA citA MUSicAL D’OSONA

divendres 13 de setembre, concerts 
de Che Sudaka i Macaco, i el dissab-
te 14, el Petit de Cal Eril i Delafé y Las 
Flores Azules. 
 Altres punts d’interès de la pro-
gramació són les actuacions de Juan 
Perro (amb quartet), Standstill y Es-
perit!, així com l’aliança de Llibert 
Fortuny amb Diego Amador. La 
parcel·la internacional del Mercat, 
molt reduïda en les últimes edici-
ons, inclou actuacions del grup fran-
cès Zenzile i la cantant capverdiana 
Carmen Souza.  H

El certamen ofereix 
52 concerts, 13 menys 
que el 2012, i una 
retallada de 
pressupost del 9,7%


