
37arabalears DISSABTE, 25 DE GENER DEL 2014

cultura

‘Grace of Monaco’
inaugurarà Canes
L’estrena de Grace of Monaco estava previs-
ta per al novembre passat, però finalment es
podrà veure per primer cop al Festival de Ca-
nes, el dia 14 de maig. Nicole Kidman serà Gra-
ce Kelly a la pel·lícula d’Olivier Dahan, que
s’ha queixat dels canvis en el muntatge que el
productor, Harvey Weinstein, ha exigit.

Tiana dedica un cap de
setmana al gènere negre
Per segon any, el festival Tiana Negra conver-
tirà la ciutat en escenari de debats i presen-
tacions centrades en la novel·la policíaca. Els
autors que hi participen al llarg d’aquest cap
de setmana són Rafael Vallbona (foto), Sal-
vador Balcells, Juli Alandes, Marc Moreno i
Jordi de Manuel, entre d’altres.
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Les falles també se
salven del foc de l’IVA
El Gremi d’Artistes Fallers també
va celebrar ahir la rebaixa de l’IVA
artístic. L’alcaldessa de València,
Rita Barberá, va anunciar que la re-
baixa del 21% al 10% també afecta-
ria el “món faller” en virtut de
l’acord aprovat pel consell de minis-
tres, una “fita” obtinguda després
de “molta feina i moltes converses
intentant convèncer Montoro”.
Barberá, de fet, havia demanat al
ministre d’Hisenda que fes l’anun-
ci abans de l’acte d’exaltació de la
fallera major de València, que se ce-
lebrava ahir. El president de la Jun-
ta Central Fallera, Francisco Lledó,
va precisar que la mesura implica
“tornar a qualificar les falles com
una obra d’art”. José Ramón Es-
puig, mestre major del gremi faller,
afirmava també que la rebaixa de
l’IVA “salvaria una mica el sector”.

Baixa l’IVA cultural del 21%
al 10% però només de l’art

Un mes abans de la fira Arco de
Madrid, el govern espanyol sor-
prèn amb la rebaixa de l’IVA al 10%
per a la compravenda d’art. La vi-
cepresidenta afirma que és un
“primer pas” de la reforma fiscal.

forma tributària. Aquesta setmana
va transcendir que el comitè d’ex-
perts que l’està estudiant li havia fet
arribar a Montoro un esborrany que
preveia abaixar impostos com
l’IRPF i apujar-ne d’altres com el ti-
pus general de l’IVA fins al 23%. El
ministre ho hauria descartat.

La vicepresidenta espanyola va
explicar ahir que s’ha “avançat”
aquesta decisió perquè ja estava
acordada i entrarà en vigor de mane-
ra immediata. Es tracta d’“una me-
sura de suport a artistes, galeries,
marxants, antiquaris i col·leccionis-
tes, i al món de les arts plàstiques en
general” (les entrades als museus ja
no estaven afectades per l’augment
de l’IVA). El fet és que del 19 al 23 de
febrer se celebra a Madrid la fira
d’art Arco. Tant des d’aquest certa-
men com artistes i galeristes s’havi-
en queixat des de la tardor del 2012
dels efectes letals de l’IVA en un àm-
bit que mou 300 milions d’euros a
l’any. Les xifres indiquen que la cai-
guda del negoci era del 30%.

Ahir mateix, el director d’Arco,
Carlos Urroz, afirmava que la rebai-
xa “es notarà molt” a la fira, en el vo-
lum de vendes, el preu de les obres
i la competitivitat del sector. El pre-
sident del Gremi de Galeries d’Art
de Catalunya, Albert Gran, també es
va sorprendre de l’anunci, i va con-
siderar que serà un “incentiu” per al

mercat intern. A l’espera de veure el
detall del reial decret, el sector con-
sidera que el ministeri d’Hisenda
deu haver comprovat que l’augment
de l’IVA era contraproduent perquè
ha incrementat la caiguda del con-
sum i s’ha recaptat menys.

Una decisió elitista i indignant
La decisió ha sigut rebuda amb
menys entusiasme pel món de l’es-
pectacle, que des del juliol del 2012
també lluita per una rebaixa impo-
sitiva. A través de les xarxes socials,
per exemple, el director de cinema
J.A. Bayona va dir que era una de-
cisió “indignant”: “Cultura de lu-
xe a l’abast dels poderosos”. El
també cineasta Daniel Sánchez
Arévalo ho titllava d’“acudit do-
lent”: “És elitista i insignificant”.
L’actor José Corbacho ironitzava
dient que comprar art “és molt més
d’interès general que anar al teatre
o al cinema”.

N’hi ha, però, que hi veuen un bri
d’esperança. Ramon Colom, presi-
dent de la confederació de produc-
tors audiovisuals espanyols (FA-
PAE) espera que “en un futur im-
mediat” els arribi el torn: “És una
prova que el govern és sensible a
aquest tema”. Un desig compartit
amb Jesús Cimarro, vicepresident
de la Federació Estatal d’Associaci-
ons i Empreses Productores de Te-
atre (Faeteda), que també espera
que la rebaixa sigui general “aviat”:
“Seria la millor notícia per a la in-
dústria cultural” després d’un any
i mig en què el teatre ha perdut prop
del 30% de públic i recaptació a
l’Estat. Montoro deia hores més
tard que l’objectiu del govern serà
“en la mesura del que sigui possible,
abaixar impostos”.e

L.S.

BARCELONA. La vicepresidenta del
govern espanyol, Soraya Sáenz de
Santamaría, va sorprendre ahir en la
roda de premsa posterior al consell
de ministres amb una notícia inespe-
rada: va anunciar la rebaixa de l’IVA
cultural del 21% al 10% però només
per a les transaccions amb art.

Tot i que la ministra va argumen-
tar que la mesura busca “l’equipara-
ció” a l’impost reduït que ja tenen
altres països de la Unió Europea, el
govern espanyol mantindrà, en can-
vi, les entrades de teatre, concerts
i cinema amb un dels IVA més alts
d’Europa, com es pot comprovar
amb el gràfic de la dreta.

Sáenz de Santamaría va afirmar
que la rebaixa impositiva per a la
compravenda d’art era un “primer
pas” en el marc de la reforma fiscal
que està preparant el Ministeri
d’Hisenda i que Cristóbal Montoro
sempre ha apuntat que es durà a ter-
me a la primavera. El mateix minis-
tre havia afirmat que no tocaria
l’IVA cultural abans d’aquesta re-

Imatge de l’edició passada de la fira Arco. La rebaixa de l’IVA per a les transaccions amb
art arriba abans de l’edició d’aquest any, que serà del 19 al 23 de febrer a Madrid. EFE

Cinema, teatre i música demanen el mateix tracte

J.A. Bayona
DIRECTOR DE CINE

Lamenta que
es prioritzi
la “cultura
de luxe a
l’abast dels
poderosos”

Carlos Urroz
DIRECTOR D’ARCO

La rebaixa “es
notarà molt”
a Arco, en el
volum de
vendes i la
competitivitat


