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A Quim Marcé l’han convidat al
congrés de l'ISPA (Associació
Internacional per a les Arts
Escèniques) a Nova York, perquè
expliqui la venda de pastanagues
en lloc d'entrades que va decidir
com a protesta contra l’IVA cultural

Què els explicarà als americans?
Que aquí culturalment estem al lí-

mit. Que des que van apujar l’IVA
cultural al 21% han tancat més cine-
mes, més teatres i més sales de con-
certs. O sigui que alguna cosa han fet
malament. I no ha sigut cap sorpresa,
és el que tothom sabia que passaria.

S’ho creuran que l’IVA cultural és
aquí del 21%?

S’ho deuen creure, perquè m’han

convidat a parlar-ne (riu). Però els es-
tranyarà segur, perquè a Noruega es el
0%, a Suïssa el 2%, a França el 7%, etc.

Què diu d’un país aquest 21%?
Que tracta malament la cultura. És

un país on es paga el mateix IVA per
veure un Shakespeare al teatre que per
veure matar un toro.

Per què es van decidir regalar pre-
cisament pastanagues en lloc de,
per exemple, un bon parell de pe-
brots?

He, he. La pastanaga ens serveix de
metàfora, ja sap, per allò del burro, el
pal i la pastanaga.

Qui és qui?
La pastanaga és l’IVA del 4% que re-

ivindiquem. El pal és el cop de pal que
ha suposat l’IVA. El pagès és la gent de
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«Dubto que a
Broadway donin
pastanagues, si de 
cas hamburgueses»

Quim Marcé
les arts escèniques. I el burro...di-
guem que és el 21% d’IVA.

No qui l’ha implantat?
He, he, off the record li donaré el

nom i cognom del burro.
Amb la crisi ens acabarem men-

jant les entrades-pastanagues?
Ja ens les estem menjant. L’assis-

tència de públic al teatre ha baixat
un 30%... sobre unes xifres que ja
eren baixes. Jo crec que rectificaran.

Què diu! El PP rectificant?
Ho vaig dir fa un any i ningú no

em va creure, i suposo que ara tam-
poc em creu ningú. Però és que si no
rectifiquen es quedaran sols, adéu
a la cultura.

I si es tracta d’això?
Aquesta és una altra, a un poble

sense cultura se’l domina. Però no
vull creure que arribin tan lluny.

Amb el viatge aconseguirà que
a  Broadway donin pastanagues?

No crec que tinguin el nostre
problema amb l’IVA. Ja estaria bé
que el teatre de Bescanó exportés
idees a Broadway, però ho dubto. Si
de cas allà donarien hamburgueses.

I més cap aquí, els han sortit imi-
tadors?

Sí, alguns teatres catalans i espa-
nyols van fer el mateix. I un del País
Basc en lloc de pastanagues van de-
cidir donar una cervesa.
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DIRECTOR DEL
TEATRE DE
BESCANÓ

«Estem en un
país on es paga
el mateix IVA
per veure un
Shakespeare al
teatre que per
veure matar un
toro»

Quim Marcé
creu que si no es
rectifica l’IVA
desapareixerà la
cultura
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l nostre país, durant el
primer mes de l’any, es
produeix com una mena
d’epifania del paisatge.

Els cels d’un blau clar, gairebé blanc,
retallen els contorns nítids de les
muntanyes i els camps amarats d’o-
cres i de marrons, omplen tot el pri-
mer pla. Els camins, rautats per l’i-
nesgotable traginar de la gent, dibui-
xen sinuoses línies entre els camps,
les arbredes i les cases.

De tant en tant apareix un campa-
nar cansat, que deixa anar un alè cà-
lid de campana. Les hores de gener
deambulen baixes, com el lleu fu-
merol que exhalen els rius. Els ca-
lendaris tot just s’estrenen i els dies a
venir bateguen encara closos entre
les pàgines de les agendes.

Gener és temps de començar de
nou, de mirar i contemplar, mentre
la terra descansa i encara fa olor de
fems. Trescarem penosament du-
rant onze mesos, potser durant tota
la vida, però quan arriba gener sem-
pre pensem que és temps d’aturar-
nos, ni que sigui només per un ins-
tant, entre les fràgils remors del pai-
satge.

Josep Pla deia a Les hores: «Any
nou, vida la de sempre». Tot canvia,
però tot queda i sorgeix quan menys
t’ho esperes, entre la humitat resi-
nosa d’un carrer empedrat amb rie-
rencs, vora les canyes que es mouen
al ritme del vent o sota un núvol que
sembla modelat per les mans d’un
flequer de poble. Tot passa i tot que-
da, Machado es va quedar definiti-
vament en aquells dies tristos, d’a-
quell gener del final de la guerra.

Tot passa, però ens queden els re-
cords, de la mateixa manera que ens
queden els dubtes i ens queda
aquest paisatge de gener com a
 darrera certesa.
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