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Teràpiarecreativa

SALVADOR LLOPART
Barcelona

El sector audiovisual català es-
tà indignat. Senten que els vo-
len treure el nou impost per al
foment a la producció aprovat
al Parlament el passat mes de
novembre, amb 104 vots a fa-
vor i 26 abstencions.
I anuncien mesures de pro-

testa.
“Organitzarem algun tipus

d’acte o acció conjunta, amb fir-
mes, amb manifestacions, com
sigui, ho estem estudiant, per
demostrar que no ens queda-
rem conformes”, afirma una
Isona Passola molt molesta.
“Ni fan ni ens deixen fer”, afe-
geix la presidenta de l’Acadè-
mia del Cinema Català.
Per la seva part, Raimon

Masllorens, president de Proa,
la federació que agrupa les
productores catalanes de cine-
ma i televisió, es mostra per-
plex, i exigeix entrevistar-se
amb els responsable polítics de
Madrid per explicar el seu
punt de vista.
El contenciós arrenca quan

l’el ministeri de d’Hisenda afir-
ma –mitjançant un comunicat
dijous passat, 12 de febrer– que
el polèmic impost aprovat el no-
vembre passat pel Parlament
català és inconstitucional.
L’impost grava amb0,25 cèn-

tims d’euro totes i cada una de
les línies de dades (internet)
que operen a Catalunya i, se-
gons els càlculs de la Generali-
tat, suposarà uns 20 milions
d’euros a l’any.
LaGeneralitat, al seu torn, es-

tà decidida: el nou impost és im-
pecable des del punt de vista le-
gal. I anuncia que el continuarà
aplicant. “L’impost no es para”,
afirmava ahir mateix Ferran
Mascarell, titular de Cultura
de la Generalitat, a la sortida
d’una reunió amb el sector au-
diovisual català per estudiar la
situació. “Entre els mesos de
juny i juliol liquidarem els pri-
mers sis mesos”.

Som, doncs, davant un nou
contenciós obert entre laGene-
ralitat i l’Estat, aquesta vegada
amb el cinema pel mig.
Aquest mateix matí de di-

marts, 17 de febrer, el Govern
de la Generalitat té previst
anunciar que accepta la nego-
ciació amb el departament que

dirigeix CristóbalMontoro. Se-
rà Joana Ortega, vicepresiden-
ta del Govern i titular deGover-
nació i Relacions Institucio-
nals, l’encarregada, per part
del Govern, de formar la comis-
sió que discutirà amb el minis-
teri de d’Hisenda i Administra-

cions Públiques la possible sor-
tida del contenciós.
El cert és que Montoro po-

dria haver interposat directa-
ment la demanda davant el Tri-
bunal Constitucional, una me-
sura quehauria paralitzat l’apli-
cació de la llei. Però no ho ha
fet: ha preferit finalment la via
de la negociació.
Les operadores de telefo-

nia, els altres elements en dis-
còrdia, anunciaven el mateix
dia de l’aprovació del que de-
nominen la taxa catalana:
“Ens oposarem al nou impost
perquèho consideremuname-
sura injusta i arbitrària”. La se-
va portaveu, Amalia Pelegrín,
directora de l’àrea d’opera-
dors d’Ametic –la patronal de
tecnologies de la informació i
la comunicació que agrupa les
empreses afectades per la no-
va taxa,Movistar, Orange, Vo-
dafone, etcètera–, amenaçava
amb “recórrer la taxa en tots
els estaments possibles, espa-
nyols i europeus”.
I això esperava el sector au-

diovisual. El que no era en el
guió previst és que les telefòni-
ques, per anomenar-les de for-
ma col·loquial, no exercirien
cap de les mesures legals espe-
rades. Per contra, ha estat, al
seu lloc, elministeri de d’Hisen-
da i Administracions Públiques
el que ha donat el pas.
El cert es que la reclamació

davant el Tribunal Constitucio-
nal per part de la patronal Ame-
tic de les empreses telefòni-
ques no hauria portat a la para-
lització del impost: haurien ha-
gut d’esperar que l’alt tribunal
es pronunciés: anys. Una cosa
que no passa, però, ambuna re-
clamació directa per part del
ministeri d’Hisenda.

Quant durarà la negociació? A
tot estirar un any, comptat a par-
tir de l’aprovació de l’impost. O
sigui, fins al novembre del 2015.
És el temps que tenen les parts,
marcat per les lleis, per negoci-
ar. Mentrestant, les telefòniques
continuaran pagant.c
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El titular de Cultura
anuncia que l’impost
es continuarà aplicant
com estava previst

El sector audiovisual tem que, si desapareix l’impost, sigui impossible continuar rodant
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Si donem per bona la idea que la
comunicació entre els individus
d’una mateixa societat continua
sent enormement problemàtica,
compodia ser-homitjan segle pas-
sat, haurem d’acceptar que Circle
mirror transformation, l’obra que
Annie Baker va escriure el 2009 i
que s’acaba d’estrenar a l’Espai
Lliure amb el títol Joc de miralls,
va ser motivada, entre d’altres im-
pulsos, per un generós esperit de
servei. Sense abdicar d’un radical i
enjogassat experimentalisme, la
peça proposa als ulls de tothom,
no tant la immediatesa d’unadiver-
sió, sinó la utilitat i (alguns) efec-
tes del que lamateixa autora quali-
fica de “recreació terapèutica”.
Obra, certament, estranya, amb

lleugeres pinzellades comediogrà-
fiques, Joc de miralls està feta de
breus seqüències, agrupades, es
diu, en sis setmanes que és el que
duren les que el director JuanCar-
los Martel Bayod anomena “clas-
ses de teatre”, que tindrien lloc en
una mena de centre cívic urbà.
Martel, doncs, entén que el text no
s’aparta de l’àmbit teatral i que la
ficció es justifica per ella mateixa,
sense que li calgui cap conseqüèn-
cia alliçonadora.Tant li fa, però, te-
ràpia de grup o pedagogia escèni-
ca: la qüestió principal no pot ser
nominalista, quan, de fet, la dra-
maturga Annie Baxter (Amherst,
EE.UU., 1981) proposa un exercici
dramàtic per suggerir els efectes
plausibles que una acció col·lecti-
va vagament lúdica pot tenir sobre
els seus practicants.
En una sala empostissada, on

cal actuar-hi descalç, i amb un
mur folrat amb un granmirall, s’hi

reuneixen dos homes i dues dones
per rebre les periòdiques instruc-
cions de la monitora Martina
(Isabel Rocatti), l’única persona
que es permet usar la gran pilota de
ioga que hi ha a l’aula. Les altres
són la Teresa (Aina Clotet), la més
esparpillada de totes, cordial, xer-
raire i hàbil jugadora del hula-hop;
Xus (Eduard Farelo), un individu
tocat, pel que sembla, per una ano-
maliapsíquica i unaacusada timide-
sa; Jaume (JordiMartínez), subjec-
te fort de caràcter, que tragina una
secretaobsessió, i Laura (ElenaTar-
rats), la més fràgil de les quatre i a
qui els jocs de la monitora provo-
quen un malestar més acusat.
Considerada pel New York

Times, entre d’altres, una de les
deumillorsobres del 2009, i premi-

ada amb l’Obie 2010, com el millor
text teatral innovador, la lectura de
Joc de miralls permet descobrir el
detallisme imponent que l’autora
s’imposà en escriure’l. I no és no-
més la triamés idònia de les parau-
les la que permet dibuixar amb no-
tableprecisió el caràcter delsperso-
natges. Són també els silencis els
que contribueixen decisivament a
copsar l’interior dels qui partici-
pen en la teràpia recreativa, cada
cop –si m’ho permet el director–
més lluny d’unes classes de teatre.
Gairebé acadapàgina, Bakerdema-
na algun tipus de silenci i la gràcia
del joc és que cadascun d’ells, cada
silenci, pren el relleu acústic (!) que
li atorga la seva extraordinària co-
herència.Gràcies a l’acuradadirec-
ció d’intèrprets i al talent propi de
cadascú, l’actuació és magnífica. I
alguna, la de Farelo, la de Tarrats,
molt i molt magnífica.c

Gràcies a la direcció
d’intèrprets, l’actuació
és magnífica, i en el cas
de Farelo o Tarrats,
molt i molt magnífica
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El president dels
productors parla,
per la seva banda,
de “perplexitat”

“Si ens van ajudar
enelsGaudí!”
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Elcinemacatalà,enpeu
deguerracontraMontoro
La impugnació de l’impost a les telefòniques indigna el sector

]Isona Passola entén la
impugnació de l’impost
com un altre capítol
més del departament
de Montoro contra la
cultura i el cinema.
Quant a les telefòniques
–les afectades per l’im-
post–, està convençuda
que han començat a
comprendre que la taxa
és bona per a elles. “Si
fins i tot Vodafone ens
va ajudar en els Gau-
dí!”, diu.


