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La cultura carrega contra  
el Govern i la ‘llei Lasalle’
3Els creadors exigeixen la retirada de la norma, que està en tramitació

OLGA PEREDA
MADRID

E
n la seva enèsima declara-
ció de guerra a un Govern 
que, segons la seva opinió, 
els menysprea, la indús-

tria cultural va exigir ahir a Madrid 
la retirada de la llei de propietat 
intel·lectual, coneguda per llei La-
salle pel cognom del seu impulsor, 
el secretari d’Estat de Cultura, José 
María Lasalle. En un abarrotat Cír-
culo de Bellas Artes, artistes, autors 
i productors van cridar (literal-
ment) que no volien aquesta nor-
ma. Per molts motius. Sobretot per 
dos.
 El primer, el fet que la llei –que 
actualment està en tramitació par-
lamentària– consagra una qüestió 
que posa els cabells de punta al sec-
tor cultural: la compensació per les 
còpies privades que el públic realit-
za de discos, pel·lícules, videojocs 
i llibres (l’antic cànon digital) es 
manté amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat i no a la indústria 
tecnològica, com passa a la majoria 
dels països europeus i com abans 
també passava a Espanya. Des de la 
supressió del cànon, els fabricants  
–que no han abaixat el preu dels 
seus productes– han deixat de pa-
gar a les entitats de gestió de drets 
d’autor una quantitat que ronda 
els 115 milions d’euros. Ara, és el 
Govern el que treu una partida dels 

pressupostos de l’Estat (de moment, 
cinc milions) per pagar a les enti-
tats. Segons la indústria cultural, 
es tracta d’un sistema injust (tots 
els espanyols hi contribueixen, re-
alitzin o no còpies privades de con-
tinguts culturals) que, a més a més, 
està sent qüestionat pels tribunals 
de justícia. «No demanem privile-
gis. Els titulars dels drets han de se-
guir treballant, però sembla que el 
Govern mira cap a una altra banda. 
Demanem a Europa que ens resca-
ti», va sentenciar el compositor Luis 
Cobos, president d’AIE (Artistes In-
tèrprets).

«INTERVENCIONISME» / L’altre motiu pel 
qual els creadors van cridar ahir «No 
a la llei Lasalle» és l’«intervencionisme» 
que el Govern realitzarà a les enti-
tats de gestió, com SGAE (autors), 
AISGE (artistes) i EGEDA (produc-
tors). La norma estableix un catàleg 
de sancions si les societats no actuen 
amb la transparència demanada. A 
més a més, la llei insta les entitats a 
organitzar una fundació perquè ha-
bilitin una espècie de finestreta úni-
ca perquè hostalers, perruquers i al-
tres col·lectius paguin drets d’autor. 
«Les entitats de gestió són organitza-
cions privades i ja estan prou contro-
lades per auditories externes, a més 
de per l’Executiu», va sentenciar 
Cobos.
 A més dels dos punts calents de 

la llei Lasalle, els artistes reunits ahir 
al Teatro Fernando de Rojas del Cír-
culo de Bellas Artes, van criticar el 
Govern per no considerar la cultura 
un bé fonamental de la societat i se-
guir mantenint l’IVA cultural més 
alt de la zona euro: 21%. «La verdade-
ra marca Espanya és la cultura. Però 
només el 2013 es van destruir 25.000 
llocs de treball en el nostre sector, 
que, per cert, representa el 3% del 
producte interior brut», va sentenci-
ar el president de la SGAE, José Luis 
Acosta.

AIGUA DAVANT CINE I SÈRIES / Una vegada 
llançats els discursos dels presidents 
de les entitats de gestió, diversos dels 
assistents es van aixecar del seient 
per mostrar, una vegada més, la seva 
indignació amb el Govern. El cineas-
ta Benito Zambrano (Solas, La voz dor-
mida) va posar un exemple molt grà-
fic: «En un hotel a prop d’aquest tea-
tre una habitació costa 132 euros. A 
l’hotel li costa 30 cèntims l’ampolla 
d’aigua que posa a disposició dels 
seus clients. I per tot el contingut de 
pel·lícules i sèries paga 28 cèntims. I 
d’això en diuen tarifa abusiva». Des-
prés de les seves paraules, l’actor i 
productor teatral Pepe Viyuela (Aí-
da) va subratllar que Holanda també 
va decidir apujar l’IVA cultural del 
6% al 21%. «Als quatre mesos va fer 
marxa enrere. ¿Per què nosaltres 
no?» H

MASSIU ACTE DE PROTESTA AL CíRCULO DE BELLAS ARTES

33 Artistes, autors i productors, ahir, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, on van presentar l’acte de protesta contra la ‘llei Lasalle’.
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fer marxa enrere»

El Lliure inicia 
la temporada 
venent més 
abonaments

M. C. 
BARCLEONA

Després de l’èxit de públic de la 
temporada passada, el Teatre 
Lliure comença el curs amb bones 
perspectives: 1.200 abonaments i 
7.000 entrades anticipades venu-
des. «Estem bé, millor que l’any 
passat per aquestes dates», va de-
clarar ahir Lluís Pasqual, director 
del Lliure. La sala obrirà el teló el 
4 d’octubre amb un cant a Nàpols 
de Lina Sastri i poc després ater-
rarà un altre muntatge interna-
cional, Emilia, una història argen-
tina creada i dirigida per Claudio 
Tolcachir. Entre tots dos, el 6 d’oc-
tubre, Love for Shakespeare redes-
cobrirà els sonets del famós bard 
interpretats per les actrius Mer-
cè Sampietro, Rosa Maria Sardà, 
Emma Vilarasau, Myriam Iscla, 
Laia Marull i Laura Conejero i les 
cantants María Hinojosa, Maika 
Makowski, Judith Neddermann 
i Lídia Pujol. Pasqual se submer-
girà en l’univers shakespearià 
abans d’estrenar El rei Lear, en una 
versió protagonitzada per Núria 
Espert. H

BONA PERSPECTIVA

‘Una giornata 
particolare’ 
uneix Derqui 
i Segura

M. C.
BARCELONA

Clara Segura i Pablo Derqui por-
taran al teatre el duel que Sofia 
Loren i Marcello Mastroianni van 
protagonitzar a Una giornata par-
ticolare, d’Ettore Scola. El muntat-
ge, una de les sorpreses de la tem-
porada de La Perla 29, amb una 
sala que s’ubica a la Biblioteca de 
Catalunya, és un vell projecte que 
veurà la llum al març. L’estrena 
d’una versió de Timó d’Atenes, de 
Shakespeare, dirigida per David 
Selvas és un dels plats forts de la 
programació. A partir del 4 de no-
vembre, Julio Manrique defensa-
rà el rol principal en aquesta pro-
ducció acompanyat per un repar-
timent amb Marta Marco, Jordi 
Rico i Mireia Aixalà, entre altres. 
 I per Nadal arribarà el musi-
cal El petit príncep, basat en el con-
te d’Antoine de Saint-Exupéry, 
dirigit per Manu Guix (música) i 
Àngel LLàcer (escena). Aquest úl-
tim, Elena Gadel, Marc Pociello i 
Xavier Duch l’estrenaran el 5 de 
desembre a la Sala Barts.
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