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Per una  
revolució a la 
guerra contra 
l’IVA cultural

●● Destralada. La confrontació del 
sector cultural amb l’IVA de Mon-
toro és de les que fa pena. Passats 
dos anys des de la destralada, tot se-
gueix igual i sense perspectives de 
canvi. Totes les batalles lliurades 
fins ara s’han perdut. Com a molt 
s’han arribat a sentir promeses 
d’alts càrrecs d’Hisenda que assu-
mien la gravetat de la situació.  

● Nova batalla. No obstant, els 
empresaris de la cultura segueixen 
intentant-ho. D’aquí que la Unió 
d’Associacions Empresarials de la 
Indústria Cultural Espanyola 
(7.000 empreses i 150.000 llocs de 
treball directes) hagi començat una 
sèrie d’accions. La primera ha sigut 
un enviament massiu de cartes 
(unes 3.000) al president del go-
vern espanyol i al ministre d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro. Dubto de 
l’efecte d’aquesta onada de missi-
ves que difícilment podran esmor-
teir l’arrogància del poder. Les no-
ves accions seguiran amb publici-
tat, una sèrie de vinyetes humorís-
tiques i una campanya a Facebook 
sota el lema “–Iva +Cultura”. Molt 
tou, no troben? 

● Pornografia als estadis. Tot i 
que em sembla repetir-me, crec que 
falta una acció més punyent i direc-
ta feta amb els mitjans que li són 
propis al gremi: agitació i sàtira. És 
sabut que la unió fa la força, però 
aquesta Unió no sembla tenir-ne 
prou. I els missatges a Facebook ja 
mostren desavinences. Falta alguna 
cosa que posi el problema en primer 
pla i que aconsegueixi el ressò me-
diàtic que la qüestió no ha tingut. 
Cal molestar. Demanar no serveix 
de res. Com va fer Esquerra Plural 
cantant la Cançó del poble del mu-
sical Els Miserables al Congrés de 
Diputats. M’agradaria veure gent de 
la cultura, amb noms coneguts, a la 
tribuna del Congrés amb revistes 
pornogràfiques, els pòsters centrals 
de men and women en pilotes caient 
per la barana cap a la bancada popu-
lar. Vergues i figues gegants a les 
graderies dels estadis de futbol eja-
culant octavilles sobre la qüestió. 
(Les revistes pornogràfiques tenen 
un IVA reduït del 4%). Un partit al 
Bernabéu d’artistes contra funcio-
naris d’Hisenda amb Montoro de 
capità. Un macroconcert contra 
l’assassinat de la cultura...  

● Tot perdut. Deixem de somiar en 
la revolució cultural. L’IVA cultural 
només baixarà, amb molta sort, 
quan s’acostin les eleccions gene-
rals. I encara s’haurà d’agrair. Cor-
nuts i pagar el beure.e
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Otel·lo morirà al Festival de Peralada

Carlos Álvarez. “L’admiro molt i 
cantar amb ell és un privilegi”, ex-
plica el tenor nord-americà Gregory 
Kunde, a qui li agrada que Azorín re-
cuperi la informació del primer ac-
te shakesperià. Kunde, tot un espe-
cialista en Otel·lo –tant en el més 
belcantista de Rossini com en el més 
dramàtic de Verdi–, considera es-
sencial que el muntatge reflecteixi 
“la fe indestructible que Otel·lo te-
nia en Iago”, perquè sense aquesta 
fe no s’entendria la magnitud del ca-
taclisme que suposa la traïció.  

Musicalment, Kunde assegura 
que cantarà “totes i cadascuna de les 
notes de Verdi sense cridar, sense el 
dramatisme amb què es cantava als 
anys cinquanta”. Deixeble d’Alfre-
do Kraus i admirador de la teatrali-
tat de l’Otel·lo de Plácido Domingo 

des que va compartir escenari 
amb ell a Chicago fa més de tren-
ta anys, Kunde afirma que per fer 
aquest paper “no n’hi ha prou a 
cantar, perquè també cal ser bon 
actor”.   

Recitals de dos tenors   
A més d’Otello, el Festival de Pe-
ralda va avançar ahir dues cites 
més: el recital líric del tenor wag-
nerià Klaus Florian Vogt (el 31 de 
juliol), que s’estrena l’Empordà, 
i el concert del tenor peruà Juan 
Diego Flórez (el 6 d’agost), que in-
terpretarà repertori francès. “No 
us perdeu el concert de Flórez”, 
va exclamar ahir Kunde. La resta 
de la programació del festival, que 
inclourà una altra òpera, s’anun-
ciarà a la primavera.e 

El director del festival, Oriol Aguilà, amb Gregory Kunde i Paco Azorín. M. GONZÁLEZ / SHOOTING

Gregory Kunde liderarà el muntatge de Paco Azorín de l’òpera de Verdi

ÒPERA

El tenor Gregory Kunde, la soprano 
Eva-Maria Westbroek i el baríton 
Carlos Álvarez seran els protagonis-
tes del muntatge d’Otello que estre-
narà el Festival de Peralada l’1 
d’agost. L’encarregat de dur a esce-
na l’òpera de Verdi serà Paco Azo-
rín, que posarà l’accent en la teatra-
litat original de l’obra de Shakespe-
are. “La posada en escena serà molt 
teatral i al servei dels cantants, però 
també molt simple”, va explicar ahir 
Azorín sobre el plat fort del festival 
empordanès. Marco Armiliato, que 
l’any passat va dirigir Andrea Chéni-
er, tornarà a Peralada per posar-se 
al capdavant de l’Orquestra i el Cor 
del Liceu.  

Azorín prepara un muntatge 
“d’època”. “No sabem de quina èpo-
ca, però serà pretèrita i al límit en-
tre Orient i Occident: l’illa de Cre-
ta”, assegura. A més, en el primer ac-
te afegirà la informació de l’obra te-
atral que Verdi no va incloure a 
l’òpera. “El pare de Desdèmona no 
accepta que ella es casi amb Otel·lo 
i això no apareix en el llibret. Però 
no modificarem cap nota de Verdi. 
Abocarem aquesta informació en la 
posada en escena”, diu Azorín, que 
recorda que “en realitat el director 
d’escena és Iago”, l’amic que traeix 
Otel·lo. “És ell el que mourà el fils i 
fins i tot modificarà la configuració 
de l’escenari per fer avançar l’acció 
i per modificar la conducta dels per-
sonatges”, afegeix. El paper de Iago 
l’interpretarà el baríton malagueny 
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Circ Pistolet guanya  
el Gran Premi Zirkòlika

van participar artistes de diferents 
companyies circenses, com ara Ani-
mal Religion i Circo Afilado. Com 
cada any, la Nit de Circ té l’objectiu 
de promocionar el circ, contribuir a 
la professionalització del sector i 
dels artistes i donar visibilitat a tots 
els espectacles creats i produïts a 
Catalunya. Aquest any, a més, es vo-
lia manifestar la preocupació da-
vant la pròxima aprovació per part 
del Parlament d’una llei que en la 
seva redacció inicial pretenia prohi-
bir l’ús de tota mena d’animals en 
els espectacles de circ.  

‘Violeta’, de La Persiana 
També va rebre dos premis el 
Col·lectiu La Persiana: un al millor 
espectacle de carrer pel concert ca-
baret Violeta i l’altre a la millor mú-
sica original, composta per Venan-
cio y los Jóvenes de Antaño. La res-
ta de guardons de la cinquena edició 
dels Premis Zirkòlika se’ls van re-
partir diferents artistes i companyi-

es: Rudo, de Manuel Alcántara, 
millor espectacle de circ de sala; 
Bemoll sostingut, de Circ Cric, 
millor espectacle de circ de car-
pa; Hotel Iocandi, millor compa-
nyia novell; Rhum (l’homenatge 
a Monty estrenat al Grec), millor 
espectacle de pallassos; Chicken 
legz, d’Animal Religion, millor 
posada en escena; l’equilibrista 
Juana Beltrán, millor número de 
circ, i La Crica, millor iniciativa 
per a la projecció del circ.e 

La carpa del Circ Raluy va ser l’escenari de la Nit 
de Circ, en què es van lliurar els premis. PERE VIRGILI 

CIRC

La companyia acrobàtica de Terras-
sa Circ Pistolet va guanyar ahir el 
Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ, 
valorat en 14.000 euros i que com-
porta una gira de quatre actuacions 
per diferents municipis de Catalu-
nya. La companyia formada pels ar-
tistes Tomàs Cardús, Miguel Gar-
cia, Enric Petit, Rat Serra, Anna 
Torné i Albert Ubach és la respon-
sable de l’espectacle Incert, que 
també va rebre el guardó a la millor 
direcció, un premi que reconeix la 
feina d’Anne Morin i Martí Salvat. 

Circ Pistolet van ser un dels tri-
omfadors de la Nit de Circ celebra-
da a la carpa del Circ Raluy situada 
al Port Vell de Barcelona i organit-
zada per la revista Zirkòlika. La ga-
la va combinar el lliurament de pre-
mis amb un espectacle que tenia els 
animals com a fil conductor i en què 
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Demiürg  
“En realitat,  
el director 
d’escena 
d’‘Otello’ és 
Iago”, diu 
Paco Azorín

Protesta  
La gala va ser 
un espectacle 
amb els 
animals com a 
fil conductor


