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Cultura i Espectacles

Quan el setembre del
2012 l’IVA cultural va pas-
sar a ser del 21%, en el sec-
tor de la cultura es van dis-
parar totes les alarmes. Ja
tradicionalment tocat, el
sector temia el pitjor amb
aquest exagerat augment
de l’impost. Més d’un any
després de la pujada, les
xifres d’atur, els tanca-
ments d’empreses i els
percentatges de consum
cultural són encara més
alarmants del que es creia
en aquell moment.

Entre les iniciatives

per protestar contra l’IVA
cultural del 21%, hi ha la
plataforma Marea Roja-
Cultura en Lluita, que
ahir va convocar una con-
centració a la plaça Sant
Jaume de Barcelona per
demanar l’IVA cultural
superreduït del 4%. Pels
convocants, la cultura ha
de tenir el mateix tracta-
ment que el menjar, ja
que si aquest alimenta el
cos la cultura “alimenta
l’ànima”, van dir repeti-
dament els concentrats.

La manifestació va re-
unir sobretot personali-
tats del sector de l’especta-
cle, greument perjudicat

tant pel que fa a la produc-
ció com per la baixada de
públic, que en la seva ma-
joria, amb la pèrdua galo-
pant del poder adquisitiu,
no pot permetre’s pagar

uns preus tan alts per as-
sistir amb assiduïtat al
teatre o al cinema. Moltes
cares conegudes van afe-
gir-se a la convocatòria: els
actors Vicky Peña, Marc
Martínez, Amparo More-
no, Nora Navas o Imma
Colomer; els músics Quico
Pi de la Serra, Cesk Frei-
xas o Josep Tero, o el direc-
tor teatral Mario Gas.

Durant la manifestació,
i amb cartells amb el lema
La cultura no és un luxe,
es va fer una gran rotllana
davant del Palau de la Ge-
neralitat. Primer es va de-
manar la dimissió del mi-
nistre d’Educació i Cultu-

ra, José Ignacio Wert, però
tot seguit també es va cri-
dar contra el conseller de
Cultura, Ferran Masca-
rell, i el president de la Ge-
neralitat, Artur Mas. I és
que la tria de la plaça Sant
Jaume no era gratuïta ja
que els manifestants tam-
bé van demanar al govern
de la Generalitat que s’im-
pliqui activament en la de-
fensa de l’IVA cultural su-
perreduït, davant el go-
vern espanyol i els orga-
nismes de la Unió Euro-
pea. Per acabar la protes-
ta, l’actriu Vicky Peña va
llegir un manifest en què
es denunciava que l’IVA

del 21% “ha comportat,
d’una banda, l’acceleració
de la precarització i la des-
trucció de llocs de treball
en el sector i, de l’altra, im-
pedeix l’accés de la ciuta-
dania a la cultura, conver-
tint-la en un luxe per a àm-
plies capes de la població”.

Represàlia política
Un dels portaveus de Ma-
rea Roja, Pere Camps, di-
rector de Barnasants, va
insistir, després d’un any i
escaig de l’augment: “Ens
reafirmem que tot va ser
una mesura de represàlia
política a un sector tradi-
cionalment crític amb la

L’aliment de l’ànima
El sector de la cultura torna a manifestar-se a favor de l’IVA cultural del 4% i insta
el govern de la Generalitat que defensi amb contundència la reducció de la taxa

Montse Frisach
BARCELONA

Quico Pi de la Serra, Pere Camps i Vicky Peña llegint el manifest de la manifestació d’ahir a la plaça Sant Jaume a favor de l’IVA cultural superreduït ■ ALBERT SALAMÉ

Els manifestants
lamenten que
l’IVA del 21%
hagi barrat
l’accés del públic
a la cultura

Protesta contra les conseqüències de l’increment de l’IVA cultural
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Matar la cultura no
és un negoci rentable
Jaume Vidal

Dimarts, el conseller Mascarell presentava en el docu-
ment de treball de l'Acord Nacional per a la Cultura una
proposta d'IVA cultural consistent en un 5,9% enfront
del 14,6% actual. Una hipòtesi vàlida en el cas que la Ge-
neralitat tingués marge de maniobrar per decidir-ho.
Com que de moment no és el cas, ahir, els manifestants
de la plaça Sant Jaume van demanar un compromís més

gran del govern per pressionar Europa i el govern central,
que, tal com van les coses, no sembla massa efectiu. Si-
gui com sigui, les intencions que es recollien en el docu-
ment seran paper mullat si no es troba una solució, que
és ben simple: eliminar la desmesurada pressió fiscal so-
bre la cultura. Es poden recaptar diners de la cultura, pe-
rò potenciant els seus beneficis, no les seves pèrdues.

Els mals presagis que for-
mulava la indústria de
l’espectacle quan, l’estiu
del 2012, es va anunciar
l’augment de l’IVA a un
21% malauradament
s’han complert. Empresa-
ris dels sectors de la músi-
ca, el cinema i les arts es-
cèniques han xifrat des
d’aleshores les conse-
qüències d’aquesta puja-
da i, en l’actualitat, només
el govern espanyol –que
ha fracassat en la intenció
de recaptar més diners
per l’augment de l’im-
post– no reconeix la mag-
nitud del desastre. A nin-
gú no se li escapa, doncs,
que la pujada de l’IVA del
8% al 21% no ha tingut
l’efecte previst: es consu-
meix menys i, per tant, es
recapta menys.

El juliol passat, l’Anua-
ri 2013 de la música re-
flectia l’enfonsament de
la indústria musical a Ca-
talunya, situant la pèrdua
de facturació en dotze mi-
lions d’euros i un 17%. No
hi ha hagut, en aquests
quinze mesos d’ençà que
es va començar a aplicar
la mesura, cap promotor
que no hagi criticat la me-
sura en presentacions de
cicles i festivals i, en la
graella de concerts, s’ha
visualitzat l’absència de
grans gires que, per culpa
de l’IVA, han acabat reca-
lant en països amb impos-
tos més tous.

Al setembre, d’altra
banda, exactament un
any després de l’inici
d’aplicació de la mesura,
era el món del teatre qui

feia balanç. La recaptació
a Barcelona, en un any,
havia disminuït un 25% i
el nombre d’espectadors
de la temporada barcelo-
nina havia retrocedit a les
xifres del 2006/2007. En

l’any de l’IVA al 21%, els
teatres de la capital van
rebre mig milió menys
d’espectadors. La iniciati-
va del Teatre de Bescanó
de vendre pastanagues
–amb l’accés a un espec-
tacle de regal– en lloc
d’entrades ha simbolitzat
l’enginy que els diferents
sectors de l’espectacle
han hagut de posar en
pràctica per superar la
clatellada.

El món del cinema, fi-
nalment, tampoc no ha
quedat indemne amb la
mesura. Segons dades de
la Federació de Cinemes
d’Espanya, l’augment de
l’IVA ha comportat el tan-
cament de 141 cinemes

–entre els quals hi ha, en-
guany, l’històric Lauren
Gràcia i l’Urgell, amb la
sala més gran de Barcelo-
na– i la desaparició d’un
12,7% dels llocs de treball
del sector (sense sumar-
hi els dels serveis auxi-
liars contractats per les
sales de cinema).

Des de fa uns mesos es-
tà en boca de molts una
hipotètica marxa enrere
del Ministeri d’Hisenda,
que suposadament tor-
naria l’IVA al percentat-
ge de l’11%. Ara com ara,
però, ningú no canvia res
i la cultura, novament, es
veu amb l’obligació de po-
sar a prova la capacitat
de resistència. ■

L’IVA al 21% ha fet perdre un 17% de facturació al
sector musical i mig milió d’espectadors al del teatre

Quinze mesos
de desesperació
Redacció
BARCELONA

El Lauren Gràcia, un dels cinemes de Barcelona que enguany han tancat ■ JOSEP LOSADA

L’augment de
l’impost no ha
tingut l’efecte
previst: es
consumeix
menys, es
recapta menys

dreta.” “Però, a més –hi
va afegir Camps–, l’aug-
ment ha comportat bar-
rar l’accés a l’espectador.”
Vicky Peña també està
convençuda que aquesta
mesura, “que ha perjudi-
cat greument tot el món
de la cultura”, no és inno-
cent per part del govern
del PP, per tal de perjudi-
car un sector que ja esta-
va tocat anteriorment.
“S’estan tancant sales, les
pel·lícules es fan amb me-
nys personal..., és un peix
que es mossega la cua. Hi
ha un interès de part del
PP d’allunyar la ciutada-
nia del teixit cultural”, hi
va afegir.

L’actriu Amparo More-
no va recordar que el sec-
tor no són només “les ca-
res conegudes”, sinó que
aquesta situació de preca-
rietat afecta “tota una in-
dústria on hi ha escenò-

grafs, maquilladors, mo-
distes, dissenyadors..., és
una situació que afecta
moltes famílies”, hi va afe-
gir. El director Mario Gas
va definir l’IVA del 21% de
“norma indigna que ens
aparta d’Europa i del pú-
blic”. “Hi estic totalment
en contra i aniré a totes les
manifestacions que calgui
perquè és una mesura abo-
minable”, va dir. Gas va la-
mentar que el govern de
Madrid es tanqui en banda
a negociar una rebaixa i va
insistir en la necessitat
d’obrir un diàleg amb el
sector per intentar resol-
dre aquesta situació.

L’actor Marc Martínez,
actualment en atur, quali-
ficava la protesta de “guer-
ra”. “S’ha de reaccionar.
La cultura és una necessi-
tat i un dret i, per tant,
l’IVA hauria ser el mateix
que el dels aliments.” ■

La manifestació de protesta va congregar centenars de
persones ■ ALBERT SALAMÉ
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