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Una bassa d’oli on ‘només’ hi falten les operadores
na Passola. I Raimon Masllorens, 
president del gremi de productors 
audiovisuals catalans PROA, veia en 
la taxa l’instrument per “posar fi als 
anys tan difícils que hem viscut”.  

L’acte va ser, doncs, una bassa 
d’oli. Curiosament, només fa dos 
anys que el conseller era objecte de 
burla en una gala dels Gaudí en què 
el presentador Xavi Mira li retreia 
les retallades del pressupost de 
Cultura al cinema. “És cert que te-
nim talent... però també famílies, 
conseller”, li va dir. La taxa, però, ha 
posat fi als retrets i ahir el sector es 
fregava les mans després d’una for-
ta crisi que, com explicava Masllo-
rens en un vídeo que es va projectar 
durant l’acte, “ha obligat a tancar 
algunes productores i a la resta a 
modernitzar-se”. 

“Internet forma part del sector” 
L’elegida per llegir el manifest amb 
què les associacions del sector do-
nen suport a l’aplicació de la taxa va 
ser l’última guanyadora del Gaudí 
a la millor pel·lícula, Neus Ballús, la 
directora de La plaga. Ballús va ci-
tar Aurélie Filippetti, ministra de 
Cultura francesa, que en validar una 
mesura “molt similar” a la que ahir 
es presentava va afirmar: “El prin-
cipi que els qui es beneficien de la 

transmissió de continguts han de 
contribuir al seu finançament ha 
d’adaptar-se a l’era digital”. La cine-
asta afegia que “internet no és un es-
trany, sinó que forma part del sec-
tor, i per aquest motiu ha de ser-ne 
partícip” i que les paraules de Filip-
petti demostren que les mesures 
adoptades “no són un exotisme”.  

Però tot i la crida de Ballús no van 
fer acte de presència les empreses 
operadores, que al gener ja van 
anunciar la seva “oposició frontal” a 
la taxa i van avisar que prendrien 
“les mesures oportunes”. “Jo he 
parlat amb totes les companyies i els 
he plantejat que tant a nosaltres 
com a ells ens convé que hi hagi bons 
continguts audiovisuals transitant 
per la xarxa”, va explicar Mascarell. 
Passola hi estava d’acord: “Al final 
veuran que formar part d’aquest ne-
goci els pot suposar grans benefi-
cis”. Tanmateix, ahir es va tornar a 
recordar que les operadores no po-
dran traslladar a l’usuari la taxa del 
cinema. La seva absència va ser 
l’única nota discordant d’un acte 
que va celebrar la idea expressada 
per Josep Maria Català, degà de co-
municació audiovisual de la UAB: 
“No es pot deixar el cinema en mans 
de conglomerats industrials que no 
es preocupin per la cultura”.e

Isona Passola i Ferran Mascarell ahir a la Filmoteca 
de Catalunya. PERE VIRGILI

El sector celebra la taxa per finançar el cinema català que començarà a aplicar-se a la tardor

CINEMA

Hi eren tots. Cineastes com Neus 
Ballús i Juan Antonio Bayona; pro-
ductors com Edmon Roch; el presi-
dent del gremi dels exhibidors, Ca-
milo Tarrazón... El sector audiovi-
sual en ple es va reunir ahir al matí 
a la Filmoteca de Catalunya per es-
cenificar la satisfacció que es respi-
ra en el món del cinema davant la 
imminent aplicació de la taxa que 
preveu recaptar 20,5 milions d’eu-
ros anuals de les operadores d’inter-
net per finançar la producció cine-
matogràfica. I Ferran Mascarell, 
l’impulsor de l’impost, ho va aprofi-
tar per fixar el calendari: l’avantpro-
jecte de la llei, presentat al Parla-
ment el 18 de març, serà aprovat 
aquest juliol i, si es compleixen els 
terminis, s’aplicaria a la tardor. 

“La cultura catalana no existiria 
sense un audiovisual fort. És una de 
les eines principals que expliquen la 
nostra mirada sobre el món i, per 
tant, té dret a existir”, va proclamar 
el conseller de Cultura justificant 
l’aplicació de la taxa. “L’impost és 
una invitació al negoci i la cultura”, 
celebrava abans la presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, Iso-
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L’OBC balla amb un centenar  
de joves al Mercat de les Flors

projectes en un. Ho aprofitem per 
treure més suc a l’orquestra”, diu el 
director de Mercat, Francesc Casa-
desús. Aquest dos concerts tampoc 
seran convencionals. “Tindran un 
format de concert comentat”, diu 
Casadesús: el periodista David 
Puerta i el teòric de la dansa Rober-
to Fratini contextualitzaran les pe-
ces musicals simulant una retrans-
missió radiofònica.  

Expressar-se sense vergonya 
“El programa del concert és un re-
corregut per diferents èpoques i es-
tils”, diu Rubén Gimeno. Aquesta 
varietat, que va del Barroc francès 
de Jean-Philippe Rameau a la músi-
ca contemporània de John Adams, 
ha permès a Mira treballar diferents 
moviments coreogràfics amb els es-
tudiants que ballaran avui. “A cada 
música li hem posat el color més 
adient, però el més important era 
que els nanos aprenguessin a no te-
nir vergonya d’expressar-se amb el 
cos”, explica Mira.  

Segons Bou, la miniresidència de 
l’OBC al Mercat de les Flors respon 
també “al compromís social de l’or-
questra i la complicitat amb les al-
tres estructures culturals de la ciu-
tat”. Per Casadesús és una bona ma-
nera d’explorar “possibilitats de di-
àleg entre públics diferents”: el de la 
clàssica i el de la dansa.e

MÚSICA I DANSA

Més de cent estudiants d’ESO i de 
batxillerat dirigits pel coreògraf i 
ballarí Toni Mira compartiran avui 
l’escenari del Mercat de les Flors 
amb vuitanta músics de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC) dirigits per Ru-
bén Gimeno. Els estudiants, d’entre 
13 i 18 anys, ballaran mentre l’OBC 
interpreta peces de Rameau, Bach, 
Milhaud i Adams. “No és només un 
projecte social, sinó sobretot un 
projecte artístic. I els nanos ente-
nen que la música clàssica no és 
avorrida ni és música d’una classe 
social”, explica el gerent de l’OBC, 
François Bou, sobre una col·labora-
ció que forma part del projecte edu-
catiu Tot Dansa, impulsat pel Mer-
cat de les Flors, l’Institut del Teatre 
i l’Institut Municipal d’Educació.  

Els estudiants, que fa nou mesos 
que desenvolupen el projecte amb 
Mira i l’OBC, ballaran davant de 
l’orquestra en un concert al qual no-
més podran accedir com a públic els 
alumnes i les seves famílies. Però 
l’orquestra es quedarà dos dies més 
al Mercat de les Flors per oferir dos 
concerts oberts a tots els públics 
amb el mateix programa divendres 
(20.30 h) i dissabte (18 h). “Són dos 
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