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Frustrats, indignats 
i angoixats

A
mb l’estiu a sobre i la caní-
c u l a  a m e n a ç a n t ,  s e 
m’acudeixen mil i mil ar-
guments  per  omplir 

aquesta columna d’avui. 
 Per exemple, analitzar el com-
portament de tants concerts d’es-
tiu per tot Catalunya, amb resultats 
molt desiguals, segons em diuen. 
(Alguns d’autèntica ruïna: afora-
ments que han hagut d’omplir-se 
a base d’invitacions a dojo fins a 
aconseguir l’ocupació mínima ne-
cessària per no perjudicar l’autoes-
tima de l’artista).  
 O, per exemple, sorprendre’m i 
sorprendre’ls amb els milers de re-
presentacions de Shakespeare que 
aquests dies apareixen per places i 
parcs de tot el món, com si la nit a 
la fresca i el cel amb estrelles aju-
dessin a pair el dolor de frases com 

punys: «Mestre, voldria saber com 
viuen els peixos al mar. Com els ho-
mes a la terra: els grans es mengen 
els petits». 
 O, per exemple, recordar el nai-
xement de Dagoll Dagom el 1974 
(¡ja fa 40 anys, felicitats!) amb l’es-
trena de Yo era un tonto y lo que he vis-

to me ha hecho dos tontos, un títol que 
serveix tant per al que es veia lla-
vors com per al que estem veient 
ara, la qual cosa és terrible.
 Però decideixo aparcar aquests 
temes per fer-me ressò de la carta 
que aquesta setmana han fet arri-
bar al president del Govern la Unió 
d’Empresaris de la Indústria Cul-
tural Espanyola. ¿Per què? Perquè 
el tema, com es diu a la carta, ens 
manté «frustrats, indignats i angoi-
xats», i perquè (Shakespeare, no-
vament) «fortes raons fan fortes ac-
cions». 
 A la carta es recorda que la pu-
jada de l’IVA que grava el consum 
cultural al tipus general vigent a 
Espanya (21%) ha tingut efectes dra-
màtics: una pèrdua constant de pú-
blic, una dràstica disminució de la 
capacitat de produir que es tradu-
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La pujada de l’IVA 
cultural al 21% ha estat 
una idea tan absurda 
com involucionista

eix en elevades xifres d’atur i preca-
rització laboral i una pèrdua, difí-
cilment recuperable, de teixit em-
presarial en sectors culturals com 
el cine, el teatre i la música. De tot 
plegat es dedueix la nul·la eficàcia 
d’una mesura tan absurda com in-
volucionista. I es demana, una ve-
gada més, revertir aquesta situació, 
reinstaurant el tipus d’IVA reduït, 
com succeeix en la resta de països 
europeus igualment comprome-
sos, com nosaltres, en la reducció 
del dèficit públic, com és el cas de 
Grècia amb el 9%, Portugal amb el 
13% o França amb el 5%. 
 A tot això hi afegeixo una frase 
de la meva collita, tornant a Sha-
kespeare i dirigint-me al presi-
dent: «Excel·lent cosa és tenir la for-
ça d’un gegant, però usar-la com un 
gegant és propi d’un tirà». H

puntsa
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Colita atrau 
40.000 visitants 
a la seva mostra
L’exposició Colita, perquè sí!, que es-
tà omissariada per Laura Terré i que 
ha recollit una retrospectiva del tre-
ball de la fotògrafa barcelonina a 
la seu de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera, va tancar les portes dia el 
13 de juliol amb prop de 40.00 visi-
tants. La pròxima exposició de foto-
grafia a La Pedrera, el març de l’any 
que ve, estarà dedicada a Leopoldo 
Pomés i comissariada per Julià Gui-
llamon.

COBRAMENT INDEGUT

Caco Senante, 
imputat pel ‘cas 
SGAE’
El jutge de l’Audiència Nacional Pa-
blo Ruz ha citat com a imputat en 
el cas SGAE el compositor Caco Se-
nante per apropiació indeguda, a 
l’haver cobrat de manera irregu-
lar 30.354 euros de la societat d’au-
tors, per uns treballs que suposada-
ment va fer per a les Canàries però 
dels quals consta molt poca infor-
mació.
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Revés per als 
hereus de 
Conan Doyle
La Cort Suprema dels Estats Units 
va rebutjar el recurs dels hereus 
d’Arthur Conan Doyle, que mante-
nen una lluita legal contra Leslie 
Klinger, a qui acusen d’utilitzar per 
a un llibre idees de les deu últimes 
novel·les de Sherlock Holmes (pu-
blicades entre el 1923 i el 1927, que 
no són de domini públic) sense pa-
gar drets d’autor. 


