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La programacio del Teatre de Salt
per aquest primer semestre de l’a-
ny ha començat amb tan bon peu
que, segons informaven ahir els
seus responsables, arrenca amb les
localitats exhaurides pel musical
«T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré». A més, han posat a la venda
un pack per veure els dos especta-
cles de la companyia Primasata di-
rigits per Ivan Morales: «Sé de un lu-
gar« i «Jo mai» a un preu únic de 25
euros. 

La programació d’aquest se-
mestre del Teatre de Salt comença
justament avui amb dues funcions
del musical «T’estimo, ets perfecte,
ja et canviaré», dirigit per Elisenda
Roca. Les localitats estan exhauri-
des des de fa dies, fins i tot de la fun-
ció extra que es va haver de pro-
gramar degut a l’elevada demanda
d’entrades. Aquest muntatge ja va
prorrogar les funcions per Tempo-
rada Alta, d’una funció prevista ini-
cialment a un total de quatre. Al fes-
tival, van veure el musical prop de
1.300 persones. 

L’espectacle de Vània Teatre re-
cupera el clàssic de Joe DiPietro es-
trenat a l’Off de Broadway fa prop
d’onze anys i parla de les relacions
sentimentals en el món de la pare-
lla. Un muntatge irònic que comp-
ta amb la participació de quatre ac-
tors i dos músics en directe.

SALT | A.S.

«T’estimo, ets
perfecte, ja et
canviaré» esgota
les entrades al
Teatre de Salt

El Festival Strenes es suma a la
campanya Girona 10 oferint des-
comptes en les entrades de tres
dels concerts anunciats fins el
moment: Gerard Quintana, Joan
Dausà i el concert de Pau Riba i
Pascal Comelade. El Festival Stre-
nes afereix un paquet limitat d’en-
trades a 10€ durant aquest cap de
setmana. Les entrades es poden
adquirir a partir de la passada
mitjanit fins demà també a les 12
de la nit, a través del web del fes-
tival www.festivalstrenes.cat o a la
guixeta del Teatre Municipal de Gi-
rona  (oberta avui fins les 18.00 i
demà fins les 14.00).

Dins també de Girona 10, a
darrera hora es va arribar a un
acord per gaudir d’una audició
de sardanes, amb la Cobla Pubi-
llade Girona,  formada exclusiva-
ment per dones. L’audició tindrà
lloc demà a les 12 del migdia a la
Plaça de la Independència de Gi-
rona.
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El Festival Strenes
se suma a Girona
10 fent descompte
en tres concerts 

El bateria gironí Alfred Beren-
gena ha viatjat aquesta setmana a
la ciutat nordamericana d’Ana-
heim, a Califòrnia, per oferir dos clí-
nics al NAMM Show, una de les fi-
res de música més importants del
món. Berengena ha assistit al cer-
tamen convidat per la firma de pe-
dals per a bateria Axis Percussion
(EUA), que fa uns mesos en treia
uns al mercat signats pel músic gi-
roní, considerat un dels millors
bateries de metall extrem del món.

Fundat el 1901, el NAMM Show
té un caràcter comercial i està es-
pecial ment dirigit a fabri cants i
distribuidors de material musical.
Així, Alfred Berengena actuava
ahir i ho torna rà a fer avui a l’estand
que la firma Axis Percussion té a la
fira: els seus dos clínics estaven
programats per donar a conèixer
les pres tacions del pedal Alfred
Beren gena Signature Edition d’Axis,
i a més el músic gironí es posava a
disposició dels seus seguidors nor-

damericans que en volien autò-
grafs o fotografies.

«És una enorme satisfacció i un
reconeixement a la feina feta», co-
mentava Berengena l’agost pas-
sat, quan el pedal –en el desenvo-
lupament del qual hi havia treba-
llat un any– va sortir a la venda. Fins
llavors, només el bateria nord-
americà Derek Roddy tenia un
pedal Signature Edition d’Axis. D’a-
questa manera, la marca norda-
mericana, especialitzada en equi-
pament per a aquest tipus de mú-
sica, també situava Berengena com
un dels millors bateries de metall
extrem del món.

Aquest reconeixement s’afegia a
d’altres que ja ha rebut el músic gi-
roní, l’únic de l’Estat espanyol que
figura com a endorser (provador)
internacional de la firma de bate-
ries nord-americana DW Drums i
que el 2013 veia com la marca
Zildjian, de Boston, també treia al
mercat una edició de baquetes
amb la seva signatura.
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El bateria gironí Alfred
Berengena fa dos clínics en
una fira musical de Califòrnia

En ocasions els ganivets s’es-
calfen. I en ocasions s’escalfen
tant que arriben a ser roents. I si tot
això passa entre els dos membres
d’una parella, les conseqüències
són imprevisibles. Això é sel que
ocorre a «La nit dels ganivets

roents», que es representa a la
Sala La Planeta a vui a les 21h i
dem,à a les 18h. 

El director dle muntatge és Elies
Barberà i l’autor de l’obra, Ferran 
Joanmiquel. Els protagonistes són
Isidre Ferràndiz, Ferran Frauca,
Aniol Fusté i mireia Vallès.
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Arriba a La Planeta «La nit
dels ganivets roents», drama
escrit per Ferran Masmiquel

La tensió és present en quasi totes les escenes de la peça teatral.

ANIOL RESCLOSA

El sector de l'art va rebre amb op-
timisme la decisió del Consell de
Ministres de rebaixar l'IVA en l'art
del 21 al 10 %. Una mesura que va
ser aplaudida també pels profes-
sionals àmbits culturals com el
cinema i el teatre, que esperen que
s'estengui a tota la Cultura. «Hem
d'adoptar una sèrie de mesures,
com les fiscals, per a la promoció
i la defensa de la Cultura a Espanya
i hem decidit anticipar una d'elles
que és important», va assenyalar
la vicepresidenta, Soraya Sáez de
Santamaría, que va qualificar
aquesta decisió com «un primer
pas» en la rebaixa d'aquest tribut
per a la resta de la Cultura. 

En la roda de premsa posterior
a la reunió del Consell de Minis-
tres, la vicepresidenta va explicar
que amb aquesta decisió la com-
pravenda d'objectes d'art i altres de
col·lecció començarà a tributar
amb el 10% d'IVA.  A més, va indi-
car que la mesura suposa l'equi-
paració a l'impost reduït que s'a-
plica a les obres d'art en altres
països com França (10 %), Ale-
manya (7 %), Itàlia (10 %) o Bèlgi-
ca (6 %).   Aquesta diferència de ti-
pus suposava, segons el Ministe-
ri, «un fre a la competitivitat del
mercat espanyol de l'art i un risc a
la deslocalització de vendes d'ob-

jectes d'art en territori espanyol».
Només conèixer-se l'anunci, el

president del Consorci de Galeries
d'Art, Alberto de Juan, manifesta-
va que es tractava d'«una gran
notícia».  Però De Juan, qui porta
dos anys lluitant per aconseguir
aquesta rebaixa, ha puntualitzat
que «hi ha molts serrells per en-
tendre» que i necessiten tenir les
dades tècniques.

El cinema, esperançat
La indústria del cinema va rebre
amb satisfacció la notícia, i amb
l'esperança que la mesura s'es-
tengui aviat a la resta del sector cul-
tural. «Estem molt contents amb
aquesta baixada de l'IVA per a les
arts i confiem que en un futur
immediat arribi a la música, al
teatre i, per descomptat, al cine-
ma», va assenyalar Ramón Co-
lom, president de la Confederació
de productors audiovisuals espa-
nyols (FAPAE).  «És una prova
que el Govern és sensible a aquest
tema», va afegir Colom, que pre-
cisament dijous va mantenir una
reunió amb el ministre d'Hisenda,
Cristóbal Montoro, per a desblo-
quejar el pagament de les ajudes
pendents als productors.

Estela Artacho, presidenta de la
federació de distribuïdors, Fedi-
cine, també va aplaudir la mesu-

ra perquè «va en direcció d'equi-
parar-nos a la resta de socis de la
zona euro». «Confiem que l'IVA
que s'aplica a les entrades de ci-
nema no tarda a baixar, que és el
que venim demandant des que
s'incrementés, ja que som l'ex-
cepció de l'eurozona», va afegir.

Per ICV i PSOE és insuficient
La responsable del cultura del
PSOE, Mar Villafranca, va mani-
festar la necessitat d'aplicar la bai-
xada de l'IVA cultural «a tota la Cul-
tura», que inclouria no només a les
obres d'art sinó també als béns i
serveis relacionades amb elles.
Així ho ha manifestat la portaveu
del PSOE en un comunicat de
premsa en el qual s'insisteix en la
necessitat de motivar polítiques
culturals a nivell regional així com
la necessitat d'implementar «plans
de suport i estímul a la cultura».

Així mateix, la coordinadora
nacional d'ICV-EUiA Dolors Ca-
mats ha exigit avui al Govern cen-
tral que la rebaixa s'estengui de
manera «immediata» a la resta de
productes culturals, als que enca-
ra s'aplica l'IVA general.    «Aques-
ta rebaixa suposa el reconeixe-
ment per part del Govern de Rajoy
que l'augment de l'IVA cultural
ha estat un error i un fracàs», va as-
segurar Camats. 
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El PP rebaixa l’IVA del 21% al
10% en compra d’obres d’art

Els partits de l’oposició reclamen que la rebaixa es faci extensiva a
tot l’àmbit cultural i el cinema es mostra esperançat que es farà així


La prevista subhasta de 85 obres
de Joan Miró, pertanyents a l'Estat
portuguès obtingudes per la na-
cionalització del banc BPN, supo-
sa «una pèrdua profunda per al pa-
trimoni» d’aquell país, va alertar
Pedro Lapa, director del Museu
Berardo. Lapa, que va intervenir en
una comissió parlamentària sobre
la polèmica subhasta, és un dels
impulsors d'una petició pública
abonada per més de 8.000 ciuta-
dans a internet l'objectiu dels
quals és avortar l'operació de ven-
da, programada a inicis de febrer
a la casa Christie's de Londres. 

«És de gran importància que les
obres puguin ser vistes i discutides
convenientment», va manifestar
Lapa, qui ha recordat que ja co-
neixia la col·lecció des del 2006. A
banda de Lapa, van comparèixer
com representants de la petició
contra la subhasta de les obres del
pintor català el galerista Carlos
Cabral Nunes i el crític d'art Rui
Mário Gonçalves. 

«És la primera vegada que un
Estat sobirà col·loca patrimoni a la
venda», va asseverar Cabral Nunes,
qui va reptar a la Direcció General
del Patrimoni Cultural a que es
pronunciï sobre quina classe d'au-
torització va donar perquè aques-
tes obres d'art puguin sortir de Por-
tugal.
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Portugal treu a
subhasta 85
obres de Joan
Miró entre 
fortes crítiques


