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CULTURES 

MIREIA ARSO

Els responsables de la 7a cantata de la Catalunya Central, que es representarà diumenge al Kursaal a càrrec de 865
nens de 21 escoles de música (vegeu Regió7 de dissabte), van presentar ahir una de les protagonistes, la Flora, en
mans del seu pare, l’autor de la lletra, Manel Justícia. Promoguda per l’ACEM i Ampans, Boix el bruixot i la ciutat de
Meravella es veurà en tres funcions. A la imatge, d’esquerra a dreta, Montse Barat, coordinadora pedagògica
d’Ampans; Ruth Matamala, cap de zona de l’ACEM de la Catalunya Central; Jordi González, compositor; Joan Calmet,
regidor de Cultura; i Cristina Llohis, directora de serveis diürns d’Ampans. Al mig, Justícia mirant-se la Flora.



La cantata de la Catalunya Central presenta un dels seus personatges

Encaminada a seguir el fenomen
d’Ocho apellidos vascos, l’inici,
com a mínim, ha estat molt més
fulgurant. La comèdia espanyola
Perdiendo el norte, amb el manresà
Miki Esparbé, ha superat, fins i tot,
el màrqueting nord-americà de l’e-
ròtica Cincuenta sombras de Grey.
En el cap de setmana d’estrena, la
pel·lícula dirigida per Nacho Gar-
cía Velilla va liderar la taquilla de
l’estat amb 1,2 milions d’especta-
dors. Mentre que, en el seu primer
cap de setmana, el film basat en la
novel·la d’E. L. James es va quedar
en un milió d’entrades venudes. 

Les xifres d’aquest cap de set-
mana, encara provisionals i facili-
tades per Rentrak Spain, assenya-
len que, amb els 1,2 milions d’es-
pectadors, Perdiendo el nortees va
convertir en la més vista, liderant
la taquilla espanyola per sobre de
superproduccions  com El fran-
cotirador, que va ser la segona
amb 800.000 entrades venudes.
Cincuenta sombras de Grey, estre-
nada fa quatre setmanes i situada
en el tercer lloc, va vorejar també
les 800.000 entrades; mentre que
els llocs quatre i cin els ocupen
Kingsman: servicio secreto, amb
600.000 espectadors, i la francesa
Samba, con 300.000.

Ocho apellidos vascos, comèdia
sobre la història d’amor entre un
jove andalús (Dani Rovira) i una

basca abertzale (Clara Lago), ha es-
tat un èxit assolit amb un llarg re-
corregut de setmanes i setmanes
de permanència a la cartellera.
Va ser la pel·lícula més vista l’any
passat a l’estat amb gairebé 9,5 mi-
lions d’espectadors i va assolir 56
milions d’euros de recaptació. Els
responsables de Perdiendo el nor-
te, comèdia sobre l’emigració de
dos joves a Alemanya, ho veien un
repte difícil de superar. El mateix
Miki Esparbé assegurava que «és
pràcticament impossible, això no-
més passa un cop cada tants anys».
Però, d’entrada, l’arrencada de la
taquilla ha estat més espectacular.   
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La comèdia «Perdiendo el
norte» supera en espectadors
«Cincuenta sombras de Grey» 
En el primper cap de setmana, la pel·lícula amb el manresà Miki Esparbé,

ha atret 1,2 milions d’espectadors El film eròtic va quedar-se en un milió



El president del govern, Maria-
no Rajoy, va assegurar ahir que «en
el dia d’avui» no es prendrà la de-
cisió de rebaixar l’anomenat IVA
cultural, però va afegir que «no és
una cosa que es descarti de cara al
futur». En una roda de premsa al
costat del president de Guatema-
la, Otto Pérez Molina, Rajoy va
respondre així una pregunta sobre
si el govern té intenció de rebaixar
l’IVA cultural del 21% al 10 % (tal
com afirmava ahir que es faria el
diari ABC) i va afegir que no seria
«prudent» per part seva «aventu-
rar» quan es pot produir aquesta
rebaixa.

Després d’afirmar que «no tot
l’IVA de la cultura» està en aquest
percentatge, perquè hi ha pro-
ductes als quals se’ls aplica el més
reduït del 4%, Rajoy va dir que si
continua el creixement econòmic
i la creació de llocs de treball, el go-
vern podrà fer «més coses en ma-
tèria fiscal», tot i que «el dia d’avui
no es prendrà aquesta decisió». 

El cap de l’executiu va remarcar
que la pujada de l’IVA es va produir
en un context «no habitual a Es-
panya», quan el país estava «a
punt de fer fallida» i del rescat
per part de la Unió Europea, una
situació que hauria obligat a que

fossin altres els qui decidissin so-
bre l’IVA, les pensions o el sou dels
funcionaris. Rajoy va afegir que el
govern va haver de prendre deci-
sions que ell ja va deixar clar que
no li agradaven, com apujar els im-
postos, però que han començat a
«fer efecte» i per això ha pogut
abaixar l’IRPF  i l’impost de socie-
tats que, va explicar, tindran «una
altra rebaixa» el 2016.

A més, va destacar que ja es va
donar un «tractament especial» a
l’IVA cultural per beneficiar la
producció de les indústries cultu-
rals, donant un «millor tractament
fiscal» com a activitat empresària.

«El llast d’aquests anys», va dir
Rajoy, va ser la caiguda de la re-
captació que va provocar les me-
sures adoptades pel govern, però
que ara Espanya està «donant pas-
sos de cara a la normalitat» i es po-
dran abaixar impostos i pujar «al-
gunes despeses». Aquest, va afegir,
és el seu objectiu.

200 milions d’euros
La rebaixa de l’IVA és una llarga re-
ivindicació del sector de la cultu-
ra i tindria un cost de 200 milions
d’euros per a les arques de l’estat,
segons el diari ABC. Fonts del mi-
nisteri d’Hisenda van assenyalar
ahir que és un tema que es parla
des de fa setmanes als mitjans
(Rajoy hauria plantejat fer l’anun-
ci durant el debat de política ge-
neral al Congrés), però  que l’exe-
cutiu ja ha adoptat mesures per al
cinema «més importants que l’I-
VA», com les desgravacions.
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La rebaixa de l’import que
és una llarga reivindicació
del sector, seria del 21 %
actual al 10 %



Rajoy: «avui no s’abaixarà
l’IVA cultural, però no 
ho descarto en el futur»

JOBS
Clownick Tricicle. Amb la col·laboració

del Tricicle. Direcció: Enric Ases i Carles
Sans. Intèrprets: Edu Méndez, Xevi
Casals, Gerad Domènech. � DIES:  6 de
març. Teatre Conservatori. Manresa.

o va ser una funció com
les habituals programa-
des de Platea Jove; potser

per la coincidència amb la Fran-
cophonie a la Sala Gran del Kur-
saal; el cas és que la funció de Jobs
al teatre Conservatori va portar un
públic de franges d’edat més he-
terogènies que no va acabar d’om-
plir la platea. Però tot i aquest re-
gust una mica amarg  hi havia ga-
nes de riure i de passar una bona
estona amb Klownic, la segona

companyia del Tricicle, que arri-
bava amb el seu  segon muntatge
de creació pròpia Jobs, que ha
tingut la direcció d’Enric Ases i
Carles Sans. A primera fila, l’actor
Antonio del Valle, exmembre de la
compa-nyia que va gaudir com un
més del muntatge dels seus com-
panys.

Creat pels seus mateixos intèr-
prets, Edu Méndez, Xevi Casals i
Gerard Domènech, Jobsmostra en
format documental teatral les vi-
cissituds i aventures del món la-
boral amb una punta surrealista
certament efectiva. Els tres actors
mostren bona entesa i són efecti-
us a escena. Però malgrat tot, Jobs
només esdevé un muntatge sen-
se més intenció ni pretensió que
fer riure però sense una aportació
narrativa gestual nova o que bus-
qui sorprendre. Els esforços i els
mitjans són evidents i  Jobs deixa
entreveure, amb nitidesa, tot un
món de possibilitats que no s’a-
caben d’aprofitar. Això sí, com a di-
vertimento lleuger, Jocs aconse-
gueix plenament l’objectiu.
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ÚNIC OBJECTIU, FER RIURE

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Miki Esparbé, entre els protagonistes, Yon González i Julián López

IMATGE PROMOCIONAL

«Grey» continua sent la més vista
al Bages Centre de Manresa

Al multicinemes Bages Centre
de Manresa, Cincuenta sombras

de Grey només va perdre diumenge la
batalla amb Perdiendo el norte. El film
eròtic es manté com el més vist, ja
que supera de més del 30% les entra-
des venudes de la comèdia.



EN CLAU LOCAL


