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La companyia Atalaya s’endinsa en el Lorca més surrealista.

Per què recomaneu amortitzar una hipoteca?
És una bona opció quan tenim diners estalviats. A més,
per a les persones que van contractar un préstec abans
del 2013, és molt important amortitzar-la abans que
s’acabi l’any, perquè poden beneficiar-se de desgravaci-
ons a la declaració de la renda de l’any següent.

Quin és el màxim establert per amortitzar-la?
A escala nacional, és de 9.040 euros de manera individual
i 18.080 en tributació conjunta. A Navarra, per exemple, la
deducció pot ser de fins a 7.000 euros en tributació indivi-
dual i 15.000 en tributació conjunta.

Què suposa això per als ciutadans?
La mesura suposa una deducció del 15 o del 18% de l’im-
port invertit (interessos satisfets i amortització del capital
i altres despeses derivades del finançament hipotecari) al
seu habitatge habitual, segons les circumstàncies famili-
ars. Per a famílies nombroses, el percentatge és del 30%.

Recomaneu fer-ho a principis o a finals d’any?
Per als ciutadans que van formalitzar el préstec després
del 2013, estar al final o al principi d’any no afecta a l’hora
d’amortitzar el préstec, ja que no es poden desgravar el
seu habitatge en la renda. Com més aviat s’amortitzi mi-
llor, perquè es pagaran menys interessos del crèdit. En
aquest cas, cal tenir en compte si tenim un percentatge de
penalització per amortització anticipada.

Quines diferències hi ha entre una hipoteca de tipus
fix o una de tipus variable?
Els hipotecats a tipus fix poden fer les amortitzacions
quan vulguin, ja que el seu TIN és el mateix cada any.
En aquest tipus d’hipoteques sí que és molt interessant
l’amortització els primers anys de vida del préstec, per es-
talviar en els interessos que cal pagar a l’entitat financera.

Què passa si l’euríbor està per sota del zero?
Tal com va passar el mes de novembre passat, que es va
situar en el –0,147%, es complica la decisió de llançar-se

o no a amortitzar el préstec hipotecari. En abaratir-se el
cost del finançament, també ho fan els interessos de la hi-
poteca. Per aquest motiu, l’estalvi és menor que si els inte-
ressos fossin més elevats. Com a norma general, si els in-
teressos del préstec hipotecari són inferiors a la rendibilitat
d’una altra inversió que es pugui fer, no convé amortitzar.
D’altra banda, aprofitar l’euríbor negatiu pot ser una bona
opció per reduir el deute i afrontar la possible normalització
dels diners en un futur, quan l’índex hipotecari torni a pujar.

Més informació: • Fotocasa.es
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Una terrible premonició
LA COMPANYIA ATALAYA FA POSSIBLE QUE ES REPRESENTI EL TEATRE IMPOSSIBLE DE LORCA

Ara mateix tenim al Maldà un
espectacle musical molt re-
comanable titulat Ciutat de
gespa, en el qual Joan Váz-
quez es transforma en aquell
Federico García Lorca que
d’alguna manera –i sense dei-
xar de banda el seu món an-
terior– es va reinventar a
l’ombra dels gratacels deMan-
hattan. I d’aquella reinvenció
amb agosarats trets experi-
mentals i cert tarannà sur-
realista va sortir el subver-
siuTeatro bajo la arena, que
volia acabar amb els convenci-
onalismes del Teatro al aire
libre reivindicat per Lorca a
El público: si vau veure el no-
table muntatge de l’obra diri-
git per Àlex Rigola al TNC, ja

sabeu fins a quin punt aquell
text sensacional escrit el
1930 continua semblant, avui,
trencador i avantguardista.
Tant, que el mateix Lorca el va
situar en la categoria d’un te-
atre impossible que no s’en-
tendria fins cinquanta anys
després d’haver estat escrit .
La mateixa categoria a la qual
pertany també aquesta altra
Así que pasen cinco años que la
companyia sevillana Atalaya
va estrenar ambmolt d’èxit (en
va fer gira per tot l’Estat) fa
més de tres dècades. I que ara
ha recuperat en un muntatge
totalment revisat i que s’ha
rebut igual de bé que l’anterior.

Anoteu la data de la meva mort
Sabeu quan va signar Lorca
el manuscrit acabat d’aquesta

obra? Doncs el mes d’agost del
1931. Exactament cinc anys
abans d’aquell mes d’agost del
1936 en el qual va ser assassi-
nat. Gairebé com si Lorca ens
estigués anunciant que així
que passessin cinc anys es con-
vertiria en cadàver, afusellat
per les mateixes forces ener-
gúmenes disposades (llavors,
però també ara) a enterrar
per sempremés tot el que tin-
gui a veure amb el teatre que
subverteix sota la sorra. Més
encara: l’obra de Lorca parla
també de com, així que pas-
sessin cinc anys, s’obriria “un
pozo donde cayeron todos”.
El mateix pou, per cert, que

s’ha convertit en la sepultura
anònima tant del seu cadàver
com de tants altres cadàvers
dipositats en fosses comunes
que els enemics de la memò-
ria històrica volen condemnar
per sempre més a l’oblit. I és
que, com diu el personatge
del Vell de l’obra (una de les
moltes cares que adquireix la
Mort al llarg de la represen-
tació): “La sangre se seca, y lo
pasado, pasado”.
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Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana a la web
Lavanguardia.com/cultura/teatro


