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Cultura negocia
la desgravació
del 20% per
invertir en cine

c

EL MINISTERI APUJA
EL PRESSUPOST
DEL 2006 UN 6,8%

EL PERIÓDICO
MADRID

CINE I INICIATIVA

El Ministeri de Cultura i
el Ministeri d’Economia

i Hisenda es troben en plena fase
de negociació perquè qualsevol
empresa que inverteixi en cine-
ma pugui desgravar fins a un
20%, xifra a la qual actualment
només tenen accés els produc-
tors. Així ho va avançar ahir la
ministra de Cultura, Carmen Cal-
vo, durant la presentació dels
pressupostos del seu ministeri
per al 2006, que puja a 652,77 mi-
lions d’euros, xifra que suposa un
augment del 6,8% respecte al
d’aquest any.

En roda de premsa, Calvo va
afirmar que existeix una «bona
disposició» entre els dos ministe-
ris per arribar a un acord. «Del
que es tracta és de portar més
diners privats per produir cine-
ma a Espanya».

Els màxims esforços dels pres-
supostos se centraran en partides
de museus i patrimoni (40%) i
música, teatre, dansa i cinema
(30%). Segons va explicar Carmen
Calvo, el Govern «no ha fet cap
política de ficció» sinó que ha ac-
tuat amb «rigor i serietat», recol-
zant i impulsant els creadors cul-
turals.

La lluita contra la pirateria es
reforça aquest any amb dos mi-
lions d’euros, als quals se sumen
els 1,3 invertits el 2005. Va asse-
nyalar que bona part es destinarà
a la campanya de conscienciació
que es posarà en marxa per Na-
dal i a la realització del Mapa de
la Pirateria a Espanya.

L’estímul a la lectura i l’accés
als llibres en condicions d’igual-
tat contempla una inversió de
85,35 milions d’euros (11,76% del
pressupost). La xarxa d’arxius na-
cionals i la seva millora compten
amb una dotació de 48,5 milions
d’euros (que representen el 6,68%
del pressupost). La xarxa de mu-
seus i la conservació del patrimo-
ni històric absorbeixen tradicio-
nalment la part ida pressu -
postària més elevada, amb una
dotació per a l ’any 2006 de
293,32 milions d’euros.<

L’autor fa un recital al Romea que uneix lectura i interpretació

Vargas Llosa debuta com a
actor amb Aitana Sánchez-Gijón

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Barcelona ha estat el lloc
de les primeres vegades

per a Mario Vargas Llosa. Aquí va es-
criure la seva primera novel.la, va
guanyar el seu primer premi impor-
tant –el Biblioteca Breve– i va deixar
de ser inèdit com a escriptor. També
serà, avui i demà, la ciutat on el pe-
ruà pujarà per primer vegada a un
escenari com a actor. «I potser és
l’última vegada, perquè encara no
sé si sobreviuré a l’experiència», fa
broma alhora que destaca el seu
caràcter «amateur».

Serà al Teatre Romea, amb Aita-
na Sánchez-Gijón, amb direcció de
Joan Ollé, en el marc de l’Any del Lli-
bre i la Lectura, en una experiència
insòlita que l’autor de Conversación
en La Catedral defineix com un com-
binat «de lectura i interpretació».
«Hem intentat llegir els fragments li-
teràriament més ben il.luminats, els
que tenen un cràter de més impac-
te», afegeix. Serà un full de ruta d’al-
gunes de les seves lectures –«encara
que la selecció hagi estat del tot ar-
bitrària», diu– que ha agafat prestat
el títol d’un dels seus llibres d’assaig
literari, La verdad de las mentiras.
«Amb això he volgut dir que les vi-
des fictícies dels llibres a vegades
són més reals que les persones de
carn i ossos, i com a tals queden en
la nostra memòria».

De les diverses qualitats que ador-
nen Vargas Llosa la que menys
s’apreciarà al Romea és la seva face-
ta com a autor, perquè no hi haurà
cap text seu en la selecció. «Potser
per pudor», aventura com a possible
motiu.

q COPIANT BARICCO
La idea d’un espectacle d’aquest ti-
pus va germinar a Torí, en una visita
que Vargas Llosa va fer al seu amic
l’escriptor i promotor cultural Ales-
sandro Baricco. Allà l’autor de Seda
dirigeix una acadèmia anomenada
Holden, en honor al protagonista
d’El vigilant en el camp de sègol ,
gràcies a la qual Baricco s’ha desta-
pat com a actor, amb espectacles
que reuneixen música i literatura
en amenes vetllades.

La proposta que aquest espectacle
podia ser una realitat va córrer com
la pólvora des de l’editor Juan Cruz,

passant pel regidor de Cultura, Fer-
ran Mascarell, el comissari de l’Any
del Llibre, Sergio Vila-Sanjuán, fins a
arribar a Joan Ollé i Aitana Sánchez–
Gijón, tots dos lletraferits, que van tri-
gar, segons confessió pròpia, tres se-
gons exactes a acceptar, perquè les
novel.les de Vargas Llosa formen
part de la biografia de tots dos. «Les
seves lectures em van fer créixer»,
diu l’actriu emocionada. «Jo vaig
ser un jovenet educat en el boom»,
va dir Ollé.

Un fragment d’El Quijote –cita
obligada aquest any de celebració–
obrirà el foc a l’escenari. Concreta-
ment, el moment –també obligat–
en que l’hidalgo s’acosta als límits de
Barcelona i troba el bandoler Roque

Guinarda. Seguirà El mono, un conte
d’Isak Dinesen –l’autora de Memòries
d’Àfrica– que fascina particularment
l’autor. El conte de William Faulk-
ner, Una rosa para Emily, i dues obres
culminants del relat llatinoamericà
tancaran el programa. El terrible El
infierno tan temido, de l’uruguaià
Juan Carlos Onetti i la més ca-
rismàtica de les històries de Jorge
Luis Borges, El Aleph. «És un privilegi
poder veure Mario explicar Borges
des del mateix centre de l’aleph»,
afegeix Ollé, en referència a aquest
lloc en l’espai ideat per l’argentí en
què es reuneixen tots els punts de
l’univers. Ollé també revela la
mecànica del muntatge, segons la
qual l’actor novell i l’experimentada
intèrpret que l’acompanya es repar-
tiran els diversos papers de forma
que en qualsevol moment poden as-
sumir qualsevol personatge.

Vargas Llosa explica que amb tot
el dolor del seu cor va haver d’elimi-
nar del programa Carta de una seño-
rita en París, un inquietant relat de
Julio Cortázar, perquè prolongava
massa un espectacle «que hauria de
rondar un hora i mitja, encara que
Aitana i jo el fem una mica més
llarg».

Fondre tradició oral i literatura,
aquest és l’objectiu final de l’obra.
«Explicar contes és una cosa anti-
quíssima. Hem volgut recuperar
aquesta tradició a través de la lite-
ratura, a l t rebal l t ransformat
d’aquesta antiquíssima feina», diu
l’escriptor, que somriu amb una des-
confiança divertida davant l’entu-
siasta suggeriment de Sánchez-Gijón
de portar l’espectacle per Espanya.
«No està descartat que l’últim mi-
nut decideixi sortir corrents», ame-
naça burleta.<

33Mario Vargas Llosa i Aitana Sánchez-Gijón, ahir, a la Virreina.

MARTA JORDI

CERVANTES, DINESEN,
ONETTI I BORGES
INTEGREN EL PROGRAMA
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