
2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 DE DESEMBRE DEL 2017

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista

HERMES COMUNICACIONS SA
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció), Concepció Casals (Distribució)
i Ricard Forcat.

caba una nova
edició de Tempo-

rada Alta, el festival de
tardor de Catalunya,
un dels més prestigio-
sos de la península i

amb un notabilíssim ressò internacio-
nal. I ho fa en una situació d’incertesa,
a causa de la relectura fiscal que va fer
el Ministerio de Hacienda sobre l’im-
post de l’IVA que s’havia d’aplicar a les
subvencions culturals. En el seu mo-
ment, la situació ja va ser prou anòma-
la, perquè la revisió no tenia en compte
les inspeccions que s’havien anat fent
durant anys i en les quals mai no s’ha-
via posat l’accent en la hipòtesi d’un
impost que gravés les aportacions ins-
titucionals. Després de l’aprovació per
part del Congrés dels Diputats, a pri-
mers de novembre d’aquest any, d’una
normativa que certificava que l’IVA no
afectava aquestes partides, el fet que
ara es continuï amb la idea de fer re-
tornar els diners de forma retroactiva
és desproporcionat, jurídicament molt
feble i ideològicament sospitós. Una
atzagaiada a bona part de la cultura
catalana i a Temporada Alta en parti-

cular. Hi ha qui critica que teatres i mu-
seus tinguin subvencions exemptes
d’impostos. O que tinguin subven-
cions, ras i curt. Podem discutir-ho, pe-
rò el que és del tot indiscutible és que
si les reps i ningú no et diu que hauràs
de retornar l’IVA i al cap d’un temps
te’l reclamen, aleshores estàs indefens
perquè han canviat les regles del joc (i
el joc sencer) a mig partit.

Parlem de teatre, però, que és el
que hauríem de fer en lloc de discutir
sobre dret tributari. La majoria d’ente-
sos, crítics, espectadors inquiets, àni-
mes encuriosides i aficionats al món
de l’espectacle han sentenciat que el
Temporada Alta d’aquesta tardor té
dos guanyadors. Una versió essencial,
intensa i concentrada del Vània, a càr-
rec d’Àlex Rigola; i un muntatge de
dansa d’Alain Platel, el fascinant Out of
Context-For Pina, subjugant i emotiu
discurs sobre el cos, els contactes, el
moviment i la memòria. I molts més
instants de plaer, d’ombra, de dubte,
de felicitat. De cerimònia compartida i
exultant. Que duri. Avui més que mai:
que duri.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

TA: que duri

Hi ha qui critica que teatres i
museus tinguin subvencions,
però si les tens i al cap d’un
temps te’n reclamen l’IVA,
aleshores estàs indefens

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

resento a Mataró el llibre d’en
Lluís Foix El que la terra m’ha
donat, tercer del que en po-

dríem anomenar la “trilogia de la roda
del temps, els treballs i els dies”. Pri-
mer va ser La marinada sempre arri-
ba, després Aquella porta giratòria,
ara aquest que parla del transcurs de
les estacions. Foix és un fatalista opti-
mista, si les dues paraules no es con-
tradiuen entre si. Tot gira, tot roda
–també des del punt de vista laboral–,
tot acaba tornant al seu lloc, sovint
millorat, o evolucionat. I si no torna en
aquestes condicions, ja ho farà o ja ens
hi adaptarem. Cosa que no implica
passivitat o conformitat. Foix és un
crític analista polític. Les estacions no
es poden corregir, però els homes i les
seves accions sí. I el canvi climàtic que
les pot alterar, també.

Poca gent a la presentació. La Núria
Dòria, la llibretera, ja hi està acostu-
mada: la gent es belluga poc. Ara: el lli-
bre d’en Foix es ven bé, té bona sorti-
da. Els editors l’han presentat d’una
manera tan excel·lent, amb bon paper,
il·lustracions i una cinta per al punt,
que soluciona molts regals de Nadal.
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En Foix explica que l’ha escrit al final
del dia, quan tornava a casa saturat de
política i “procés”. Una evasió que es
fa extensiva als lectors. Aquelles famí-
lies que representa que s’han de bara-
llar per Nadal, amb El que la terra
m’ha donat arribaran més asserenats
i airejats a taula.

S’obre un torn de paraules. L’amic
Pep Puig fa una bona aportació esta-
blint les diferències entre Josep Pla i
Lluís Foix a l’hora de tractar el paisat-
ge. Pla hi va al davant i s’hi implica.
Foix hi va al darrere de manera més
discreta i empenyent-lo. Diu en Foix
que a cada presentació aprèn coses di-

ferents i descobreix novetats en el seu
propi llibre. Ahir, a Manresa, algú li va
preguntar per què no utilitza mai el
punt i coma. Hi ha lectors molt pene-
trants en els detalls.

Després, anem a sopar. Com que a
còpia de presentar-li llibres li conec els
gustos, ens entaulem a Can Dimas,
prop del mar a aquesta hora invisible.
El millor i més fi llobarro a la sal que
es pot degustar al país. També, de pri-
mer, els millors pèsols, els del Mares-
me. Mar i muntanya. La muntanya i
l’horta que pot oferir el Maresme, tan
diferents de la de la Segarra i l’Urgell,
on el llibre se situa. Parlem de política,
del procés. En coses no estem d’acord,
però com ens podem barallar, ell i jo?
Que potser ens han pres per ximples?

Sempre presento Foix dient que és
un aparent “senyor de Barcelona” que
cada cap de setmana va a recuperar
les arrels pageses. Ara hauré de dir
que és un “aristòcrata”. Afirma al lli-
bre que els que sàpiguen compaginar
la ciutat amb els secrets del camp for-
maran part en el futur del contingent
dels “millors”, arrel etimològica d’aris-
tocràcia.

“Diu Foix que els
que compaginin
camp i ciutat seran els
“millors” del futur

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Aristòcrates




