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Laculturademanaquetambé
esrebaixi l’IVAdelcinema
Ciutadans al·lega que les pel·lícules reporten 300milions

BARCELONA Redacció

El sector cultural celebra en gene-
ral la rebaixa de l’IVA aprovada
ahirpelConselldeMinistres,però
mostra les seves reserves sobre
l’exclusió del cinema, que es deu
–segons Luis Garicano, assessor
econòmic de Ciutadans, que la va
incloureenlasevanegociacióamb
elPP–al fetque“esdeixariend’in-
gressar 300 milions” d’euros. La
mesura aprovada (dels especta-
cles amb actuació en directe) no-
mésreportauns50milions.Alsec-
tor del cinema se sent comuna re-
venja política per la contundent
oposició del sector a certes políti-
quesdel PP, com lade la guerrade
l’Iraq, en què va ser especialment
bel·ligerants. També les galeries
d’art, a través de l’associació Art
Barcelona, lamenten que el gale-
ristahagiquedatforadelarebaixa.
La directora de l’Acadèmia del

Cinema Català, Isona Passola, va
clamar que “sembla que continuï
la revenja contra el cinema espa-
nyol”. En declaracions a Efe, Pas-
sola va considerar que és “incom-
prensible” que el cinema en quedi
fora. “Coméspossiblequenocon-
siderinculturaelcinemaquanésel
fenomencultural que arriba amés
gent?”, es va preguntar. Passola va
recordar que “Espanya ha perdut

400pantallespelcapbaixdesdela
pujada de l’IVA”. “Si no volen re-
duir l’IVAqueprenguinaltresme-
sures,comaFrança,onunpercen-
tatgede la taquillaprotegirà lama-
teixa indústria”, vaafegir.
Santi Vila, conseller de Cultura,

va lamentar igualment el càstig
que l’IVA manté sobre el cinema,
vadefensarquelaculturahadeser
concebudacomuna“inversió”ino
una “despesa”, i va celebrar que

l’IVA dels espectacles en directe
“torni aparàmetreseuropeus”.
ElConsellNacional de laCultu-

ra ide lesArts (CoNCA)considera
que la mesura no és suficient, ja
quenotornaal8%anteriora l’aug-
ment.
TambéperRubénSánchez,por-

taveu de l’associació de consumi-
dors Facua, lamesura és “insufici-
ent”. Facua recorda que al setem-
bre del 2012 el Govern va apujar

l’IVAquegravavalaculturadel8%
al 21%, fet que va afectar per igual
els espectacles en directe i el cine-
ma. Per això l’associació no entén
l’exclusió del cinema en aquesta
nova mesura i considera que els
“principals perjudicats seran no-
vamentelsusuaris”.Sánchezvala-
mentar amb ironia l’“estrany inte-
rès”delGovernamantenir“elcàs-
tig” que va imposar el 2012 als
empresaris, els treballadors del
sector i als espectadors amb la pu-
jada de l’IVA del 8% al 21%.
“L’Executiu hauria d’explicar
quins són els motius pels quals
considera més important abaixar
el preu de l’entrada a una plaça de
torosqueaunasaladecinema”, va

concloure.
L’associació de galeristes Art

Barcelonavacelebrarenuncomu-
nicat labaixada,peròesperaquela
mesura s’estengui com més aviat
millor a les arts visuals. “No sor-
prèn l’omissió de les galeries en la
baixada de l’IVA, una desconside-
racióenversel sectorsemblanta la
viscuda amb la “rebaixa trampa”
quedesdel2014animaamarginar
el galerista en les transaccions
d’obres d’art. És per això que des
d’Art Barcelona considerem ne-
cessari, una altra vegada, reivindi-
car la galeria com una peça fona-
mental en el procés de la creació i
ladifusióde l’art contemporani”.!

El conseller de
cultura, Santi Vila,
celebra que l’IVA
torni a “paràmetres
europeus”
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Assistents a un concert a Barcelona

Alaska fa
el seudebut
teatral
al Tívoli
BARCELONA Redacció

Alaska i Mario Vaquerizo de-
buten teatralment al Tívoli
aquest cap de setmana amb la
comèdiamusicalEl amor sigue
en el aire, una obra en què
acompanyaran fins diumenge
a l’escenariBibianaFernández
i Manuel Bandera, els dos ar-
tistesperaquivasercreadapel
cineasta Félix Sabroso, que la
defineix com“unhomenatge a
l’amor en tots els seus estats”, i
que ha ampliat la peça original
per incloure-hi unanovapare-
lla ambelsdos integrants com-
pletament diferents i que nin-
gú no creu que puguin tenir
cap futur junts, “com ens va
passar a nosaltres”, va riure
Vaquerizo. Malgrat això, les
dues noves estrelles de l’obra
recorden que són personatges
i que la seva interpretació és
teatral. Per a Bibiana Fernán-
dez la peça suposa la seva tor-
nada a Barcelona, ciutat on va
començar, segons recorda, el
1975, en un cabaret de l’avin-
guda de Sarrià. Durant l’obra
interpreten una trentena de
cançons molt populars sobre
l’amor que s’integren en la tra-
ma,ambtemesquevandelpop
al tango i el bolero, espanyoles
però també italianes.!
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˝EEEMMMOOOTTIVA˝̋
PUBLIC

˝PPARRA DDDISFFRRUUTAR,
HARRÁ SEENNTIRR BIEENNA TODOSS

LOOS QQUEEE LAA VVEAN˝
L`EXPRESS

˝UUNAA CCOOMMEEDDIA QUEE
TOOOCAA EEL COORRAZÓN˝̋

LE PARISIEN

˝IINNCCCRRREEÍÍBBLE˝̋
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UN FILM DE HUGO GÉLIN
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