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G
reu. Molt greu.
Gairebé en estat de
coma. Les empre-
ses de teatre i dansa
de tot Espanya han

convocat per demà aMadrid una
roda de premsa sota un títol que
no dóna marge a la imaginació:
La greu incidència de la crisi al sec-
tor de les arts escèniques.Una inci-
dència que s’ha disparat des de
setembre, quan l’IVAde les entra-
des dels espectacles va passar del
8% al 21%. Així, entre l’IVA i la
crisi, el teatre deBarcelona ha pa-
tit un descens del 30% en aquests
mesos. Faeteda, la federació esta-
tal d’associacions d’empreses de
teatre i dansa, demanarà al Go-
vern, amb els números a la mà, el
retorn a un IVA reduït. Però per
si el ministre Montoro continua
dient que no, dilluns al PatiMan-
ning barceloní es va celebrar una
concorreguda reunió sota un al-
tre títol que tampoc no deixava
lloc als dubtes: fórmules per
atreure públic al teatre.
Convocats per l’Associació

d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya, va parlar gent
que va evidenciar la precarietat
de la situació actual, la teatral i la
social, com quan el nou director
general de Creació i Empreses
Culturals del Departament de
Cultura, Jordi Sellas, va dir que
les seves accions immediates ani-
ran orientades al curt termini
“perquè se’ns està acabant el tei-
xit cultural del país”. O com quan
la representant d’un teatre va ex-
plicar que està molt bé recordar
que cal educar el públic infantil,
però que ella té trucades desespe-
rades de professores que li dema-
nen que no facin més campanyes
de teatre escolar perquè després
es troben els pares als passadis-
sos del col·legi i els diuen que te-
nen 20 euros per passar el mes i
que no poden donar tres euros
per cada una de les entrades dels

seus tres fills. En fi, que és un bon
moment per aplicar la creativi-
tat, com deia el subtítol de la tro-
bada.
Creativitat com la que va utilit-

zar Quim Marcé, del teatre de
Bescanó, per esquivar la pujada
de l’IVA: va posar en venda al tea-
tre pastanagues –que tenen un
IVAdel4%– amb les quals regala-
ven les entrades a l’obra. La seva
acció va aconseguir ressò mun-
dial, però, va confessar, tot i així
els va costar de col·locar les entra-
des per a les funcions per les
quals van utilitzar l’ardit. Per ai-
xò, el que intenten sobretot, va
explicar, és fidelitzar el públic i
així, en comptes de més publici-
tat, inverteixen a regalar entra-

des per a espectacles poc cone-
guts en comprar les d’un altre: l’es-
pectador està més satisfet i corre
la veu sobre l’obra menys popular.
Una altra fórmula d’èxit els

darrers temps ha estat la de la ta-
quilla inversa: l’espectador reser-
va les entrades i paga a la sortida
de l’obra el preu que considera
just. Però Toni Casares, de la sala
Beckett, i Arnau Marín, que ac-
tua a Si no paguen, no paguem al
Tantarantana, que utilitzen la fór-
mula, vanmostrar que si bé ajuda
a cridar l’atenció sobre el proble-
ma del sector, no sempre omple
les sales: al Tantarantana, que
l’aplica per primera vegada, li va

Pastanagues per entrades. El teatre de Bescanó va voler denunciar la pujada de l’IVA
venent pastanagues amb IVA reduït amb les quals regalaven les entrades d’una obra

LES CAUSES

El públic ha caigut
un 30% des que va
entrar en vigor el nou
IVA per als espectacles

ARXIU

Qui ho sap: tal vegada, quan el
ministre i els seus comptables
no tinguin por del ridícul i reco-
neguin que en el cas de l’IVA
teatral l’han ben espifiada i que
amb el 21% l’Estat està recap-
tant menys que el que recapta-
ria sense aquesta taxa desorbita-
da, qui ho sap si aleshores, da-
vant d’una evidència tan clamo-
rosa, retornarà al teatre la raona-
ble fiscalitat perduda i les arts
escèniques es veuran alleujades
de la càrrega criminal que les
ofega. Des del setembre del

2012, el teatre a Catalunya ha
perdut prop del 30% d’especta-
dors. I de tots aquests, segons
estudis solvents, el 62% s’hau-
rien donat de baixa per culpa de
l’IVA monstruós.
Contra l’opressió, imaginació.

I la imaginació va dur a una
gent de Bescanó a vendre una
pastanaga, que tributa un 4%, i
regalar una entrada de teatre, i
als responsables de la sala Bec-
kett i la companyia que la va
visitar el 10 de gener, a inven-
tar-se la taquilla inversa.
El públic d’un bon text de

Nick Payne, molt ben dirigit
per Marilia Samper, va pagar a
la sortida el que li va semblar
que valia l’espectacle que acaba-
va de veure. I bé: si després
d’impostos i descomptes la Bec-
kett recaptava una mitjana
d’11 euros per butaca ocupada,
amb la nova fórmula, i després
de totes les deduccions, en va
recaptar 13.
És cert que regalar hortalis-

ses o decidir lliurement el preu
d’una localitat són martingales
vulnerables administrativament
i jurídicament. Però el cas de la

Beckett demostra que la qua-
litat, tot i que no se’n parli, és
un element bàsic, enmig de la
crisi. Aquesta fa que avui dia un
espectacle mediocre s’enfonsi
més d’hora que mai i que un
bon espectacle tardi més que
abans a esdevenir un èxit es-
clatant. D’exemples, n’hi ha un
bon grapat.
No dic que les queixes del

sector no siguin enraonades ni
que les agressions fiscals contra
la cultura deixin de ser deplora-
bles. La vergonya de la UE. Ara,
també és cert que una obra tea-
tral ben feta segueix sent un
esquer, capaç de vèncer totes
les maltempsades. Potser cal
pensar-hi més sovint.

SOLUCIONS EXPRÉS

Cultura actuarà
a curt termini perquè
“s’està acabant el
teixit cultural del país”

Protesta sí, qualitat també

Els efectes de la crisi a la cultura

Joan-Anton Benach

Els dubtes legals

Cultura

Alarecercadelpúblicperdut
El sector teatral demana abaixar l’IVA i explora fórmules per recuperar l’audiència

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

ANÀLISI

El debat suscitat pel teatre
de Bescanó en vendre pas-
tanagues, o el fet que la
Conselleria de Cultura
estudiï com convertir les
entrades en donacions
suscita una sèrie de qües-
tions que La Vanguardia
ha plantejat a l’experta en
IVA María José Gómez,
associada del departament
de dret fiscal de Rousaud
Costas Duran.
1. És legal que l’assistent a
una obra de teatre doni el
preu en comptes de cobrar
l’entrada? Pot fer-se de ma-
nera continuada?
En la mesura que aquestes
situacions es repeteixin
podrien provocar dues
reaccions: la primera dins
del sector de la cultura
que pateix la pujada i als
qui aquest tipus de plante-
jaments els suposaria una
competència deslleial; la
segona estaria protagonit-
zada per part dels poders
públics que rebutjarien
aquest tipus d’actuacions
si entenguessin que el seu
únic objectiu és eludir
l’aplicació del tipus gene-
ral de l’IVA a les manifes-
tacions culturals.
2. Una llei de mecenatge
milloraria la situació?
Sí, la idea seria buscar les
fórmules precises per po-
tenciar la cultura com a
motor econòmic genera-
dor de riquesa i com a
manifestació constitucio-
nal a preservar.
3. És lògic que Espanya sigui
el país d’Europa amb l’IVA
cultural més elevat, o dels
que més?
L’aplicació del tipus gene-
ral de l’IVA a les manifes-
tacions culturals és una
decisió política. Davant la
pressió de les autoritats
comunitàries per reduir
els béns o serveis que gau-
deixen d’un tipus d’IVA
inferior al normal, es va
decidir excloure’n la cultu-
ra. Malgrat i al marge
d’aquesta consideració, es
pot criticar la mesura en
vista de l’article 44 de la
Constitució, que disposa
que els poders públics
promouran i tutelaran
l’accés a la cultura, a què
tothom té dret. El canvi
d’un tipus reduït a un
tipus general té un im-
pacte evident en el preu
que constitueix la princi-
pal barrera d’accés a la
cultura.


