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TEATRE // INSTITUCIONS

La Fundació Romea reclama una nova llei de mecenatge 

L'actriu Agnès Jaoui obrirà dimarts unes conferències sobre l'escena francesa

MARTA CERVERA / BARCELONA

Daniel Martínez, president de la Fundació Romea, va denunciar ahir que l'actual llei de mecenatge "no
serveix per al teatre" i va reclamar un canvi "perquè el contribuent pugui destinar els diners dels
seus impostos directament a la cultura i perquè la llei no serveixi només per als museus".
Com la majoria del sector teatral, Martínez està molt pendent de la cristal.lització de la nova política
cultural a Catalunya promesa pel Govern tripartit. "La nova política cultural ha de ser consensuada
per tots els agents, amb una definició clara de quina missió tenen el sector públic i el sector
privat", va dir ahir Martínez, també responsable de Focus i president d'Adetca, poc abans de mantenir
una reunió a la conselleria de Cultura.
Segons el seu diagnòstic, el teatre català té un únic problema: "No hi ha la producció necessària per
cobrir la demanda. Falten produccions de qualitat, però tots els teatres tenen dificultats perquè,
malgrat l'augment de públic que actualment supera el 50%, els costos han crescut molt més. La
indústria no és prou forta". Considera que és una utopia esperar que els teatres s'omplin --"això no
passa enlloc"-- i va afegir: "En altres països amb índexs del 35% i el 40% el teatre és rendible.
Aquí no".
Martínez va fer aquestes declaracions durant la presentació de les noves activitats de la Fundació
Romea que aquesta temporada se centraran en un cicle de conferències i lectures sobre el teatre
contemporani francès, present en la seva programació. Com és habitual, els actes que organitza la
Fundació Romea són d'entrada lliure i se celebren els dilluns. Només hi ha dues excepcions: la primera
conferència d'Agnès Jaoui, actriu, directora i coautora de Como en las mejores familias, muntatge
actualment en cartell, que es portarà a terme dimarts que ve; i el 2n Premi Fundació Romea de Textos
Teatrals, que es donarà a conèixer el dia 13 d'abril.
Jean-Michel Ribes, director del Théâtre du Rond-Point de París, és el creador francès a qui més atenció
es dedica. L'autor analitzarà el teatre europeu actual (15 de març) coincidint amb l'estrena de la seva
obra Teatre sense animals. I tindrà dues lectures dramatitzades: Arran d'un bosquet, dirigida per Ferran
Madico (19 d'abril), i Batalles, per Carles Canut (3 de maig).
De Fabrice Melquiot, que és un autor que serà conferenciant el dia 10 de maig, se'n presentarà el
monòleg titulat L'Inattendu, en l'idioma original, interpretat per Dominique Blanc (26 d'abril).

MÉS OFERTA
La Fundació Romea torna a obrir un espai destinat a muntatges interdisciplinars amb Contes i poemes
de Veneçuela, un espectacle musical que serà dirigit per Carles Canut amb Iván García, Ernesto
Briceño i Cecilia Berllorín; Bartleby, l'escrivent, un text de Herman Melville que serà interpretat per Josep
Maria Pou, i un xou de la cantant i actriu Cecilia Rossetto i José Luis Bieito (guitarra), amb contes dels
autors Borges, Cortázar i Sábato, amenitzat amb música de Piazzolla.

ARXIU /Cecilia Rossetto, en una actuació.


	TEATRE // INSTITUCIONS
	La Fundació Romea reclama una nova llei de mecen�
	L'actriu Agnès Jaoui obrirà dimarts unes confer�
	MARTA CERVERA / BARCELONA



