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● Joan Francesc Marco ha sonat mol-
tes vegades com a futur director del Li-
ceu. La darrera vegada va ser, precisa-
ment, quan va accedir al càrrec Rosa
Cullell. En aquell moment va declinar
la seva candidatura quan ell va insinuar
que feia poc temps que era conseller
delegat del TNC. El seu pas pel teatre
públic va implicar un text consensuat
amb el sector teatral titulat Una nova
etapa. Marco apuntava ahir a aquest
diari que, tot i que espera la tria oficial
de dijous vinent, descarta redactar un
informe com aquell. Sí que té present
la redacció del nou contracte progra-
ma, que és a punt de caducar. Aquest

text renegociarà els objectius culturals
i socials del teatre amb les institucions.

Marco entén que el Liceu ja figura
en el circuit internacional. És un nom
consolidat, «molt arrelat al país i a Bar-
celona i que té una posició molt bona al
circuit internacional». Aspira, en tot
cas, a millorar la presència i la reper-
cussió internacional «com a element
cultural de primer nivell a Barcelona,
Catalunya i a l’Estat espanyol».

Marco va acomiadar-se del TNC el
març del 2007 per liderar el projecte de
Sabadell Ciutat de la Música. El nou
director del Liceu celebra que durant
aquest any s’hagin obert tots els fronts i
no descarta seguir-hi col·laborant.

Un nou acord amb les institucions
J.B./ Barcelona

● El director Jean-Chris-
tophe Saïs presenta, des
d’aquesta nit i fins diven-
dres al Festival Grec de
Barcelona, una Andròma-
ca fidel al text d’Eurípides
que interpreten actrius
franceses i sirianes. El pro-
jecte manté el to essencia-
lista del teatre francès con-
temporani i es recolza en
una banda sonora que dó-
na el ritme a la peça i que
s’incorpora a l’espectacle

com un element impres-
cindible. La peça parteix
de Damasc 2008, capital
àrab de la cultura que figu-
ra com una de les copro-
ductores juntament amb el
Grec. El director del festi-
val, Ricardo Szwarcer, as-
pira a mantenir aquestes
col·laboracions amb altres
festivals per presentar
grans produccions.

L’obra s’interpreta en
àrab i francès per eviden-
ciar la diferència de cultu-

res entre troians i grecs.
Andròmaca és una prince-
sa troiana exiliada a Grè-
cia que parla en àrab en els
monòlegs però que fa ser-
vir el francès per parlar
amb els grecs. El treball
amb les intèrprets sirianes
ha estat un repte per a Saïs,
ja que la tradició teatral del
país té només un segle. La
música i la poesia havien
estat fins llavors les ex-
pressions habituals a esce-
na.

El Grec proposa una «Andròmaca»
amb actrius franceses i sirianes

J.B. / Barcelona

Tots els rumors periodís-
tics s’han acomplert i fi-
nalment Joan Francesc
Marco serà el nou director
de la Fundació i del Con-
sorci del Gran Teatre del
Liceu, integrat per repre-
sentants del Ministeri de
Cultura, la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Diputació de Barce-
lona. El conseller de Cul-
tura i Mitjans de Comuni-
cació, Joan Manuel Tres-
serras, ja havia mostrat el
seu interès per aquest
nom, un dels «pocs» que
estudiava per dirigir el Li-
ceu. Amb el seu nomena-
ment coll avall, ahir es va
reunir amb Marco i li va
demanar «que treballi per
consolidar internacional-
ment el Liceu i promocio-
nar la tradició operística
del país» amb l’objectiu

d’enfortir l’entitat.
Llicenciat en dret per la

Universitat de Barcelona,

Marco té un màster en ges-
tió cultural i tota la seva
carrera està vinculada a la

política cultural. Va orga-
nitzar el Patronat Munici-
pal de Cultura de l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet del
Llobregat, on va néixer el
1951. Membre històric del
PSC, ha estat sotsdirector
del departament musical
del Ministeri de Cultura
(1986-1990) i, després, di-
rector general de l’Institut
Nacional de les Arts Escè-
niques i de la Música (IN-
AEM), des d’on es va res-
ponsabilitzar de la política
teatral i musical del Minis-
teri de Cultura. També ha
estat administrador gene-
ral i conseller delegat del
Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC).

Al Liceu, Marco es tro-
barà els comptes sanejats
gràcies a la feina de Rosa
Cullell, en el càrrec des del
febrer del 2005.

Joan Francesc Marco, escollit nou
director del Gran Teatre del Liceu

El gestor deixa el projecte de la Ciutat de la Música de Sabadell per dirigir l’entitat operística

Joan Francesc Marco. / GABRIEL MASSANA

● En la reunió de la comissió executiva de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu que es va
celebrar ahir, es va acordar proposar com a nou
director general de la Fundació i del Consorci

● El comitè d’empresa del
Liceu va denunciar ahir les
seves condicions de treball
«cada vegada pitjors» des
de la reobertura després de
l’incendi. Afirmen que la
productivitat ha augmentat
un 50%: «Per fer front a
aquesta realitat seria neces-
sari mantenir o bé augmen-
tar les plantilles, cas que no
es dóna.» També afirmen
que «s’han subcontractat
irregularment empreses,
amb la qual cosa s’han pro-
vocat situacions de presta-
dorisme laboral», a banda
de no retribuir hores extra.
Marco admetia ahir l’inter-
ès «lícit» dels tècnics i
aventurava que calia asseu-
re’s a una taula i parlar-ne.

EL PUNT / Barcelona del Gran Teatre del Liceu Joan Francesc Mar-
co, segons un comunicat emès ahir per l’enti-
tat. El nomenament es farà en la reunió del Pa-
tronat i la junta de govern del Consorci del Li-
ceu, previstes pel dijous 3 de juliol al Palau de

la Generalitat de Catalunya. Marco, que fins
ara ocupava el càrrec de director del projecte de
la Ciutat de la Música de Sabadell, substitueix
Rosa Cullell, nova directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Malestar dels
treballadors

Friedrich
Meschede,
nou cap del
departament
d’exposicions
del Macba
● Barcelona. Friedrich
Meschede (1955), his-
toriador de l’art, res-
ponsable del departa-
ment d’arts visuals del
Berliner Künstlerpro-
gramm del DAAD, ha
estat nomenat cap del
departament d’exposi-
cions del Museu d’Art
Contemporani de Bar-
celona (Macba). Amb
aquest càrrec de nova
creació, Bartomeu Ma-
rí (Eivissa, 1966), di-
rector del Macba des
del 14 d’abril passat en
substitució de Manuel
Borja-Villel, completa
l’equip de l’àrea artísti-
ca del museu amb
membres de tres gene-
racions diferents. Con-
forma el tercer puntal
Chus Martínez (1972),
que el 23 de maig va ser
designada conservado-
ra en cap del Macba,
justament el càrrec que
Marí havia deixat va-
cant en acceptar la di-
recció del museu. / EL
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