
 AVUI Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 31/03/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 44

La remodelació de l'edifici històric situat al carrer Montseny tindrà un cost d'un milió d'euros

La Fundació Lliure serà propietària del teatre de Gràcia

M. Monedero / BARCELONA

La cooperativa La Lleialtat ha aprovat en assemblea la cessió de la seu original del Lliure a la
Fundació que regeix el teatre, que, d'aquesta manera, en passa a ser propietària i n'assumeix els
costos de la remodelació, valorats en un milió d'euros.
La cessió era una de les condicions que es demanava des de les administracions públiques implicades
en el Lliure per poder abocar-hi els diners necessaris a l'hora de posar en condicions per dins i per fora
un edifici que no podia continuar funcionant tal com estava. "La donació no ens costa ni cinc", apunta
Antoni Dalmau, president de la junta de govern del Lliure, "és de caràcter indefinit i amb l'única condició
per part de la cooperativa que el seu ús segueixi centrat en les arts de l'espectacle". Dalmau no va voler
entrar, però, en quina mena d'espectacles s'hi faran, eludint pronunciar-se sobre una idea que
l'Ajuntament de Barcelona no veuria amb mals ulls: que el Lliure de Gràcia agafés el protagonisme que,
ara com ara, detenta L'Espai de Música i Dansa de la Generalitat.
"Un cop aconseguida la propietat de l'edifici, el Lliure considera justificada la inversió necessària per
seguir comptant amb la seu de Gràcia", expressa un comunicat emès ahir pel teatre, que referma així la
seva intenció de tenir una sala de format intermedi "imprescindible per a molts dels projectes amb què
ha de comptar la programació d'un teatre públic" com és el Lliure.
La cessió, aprovada en l'assemblea de la cooperativa de dilluns a la nit, es produeix després d'una
pròrroga de tres mesos que La Lleialtat havia demanat per intentar trobar una sortida al futur de l'edifici.
Com que a la reunió de dilluns no hi va haver alternatives, es va optar per la cessió a la Fundació Lliure
amb la finalitat de fer possible el projecte de condicionament i reforma necessari per adequar l'edifici
catalogat del carrer Montseny, que està valorat en un milió d'euros. Com a mesures principals, cal
adaptar el teatre a les normatives en matèria de seguretat i accessibilitat, canviar-ne tota la instal·lació
elèctrica i remodelar la balconada esquerdada de la façana i la balconada que hi ha a l'interior de la
sala.
Sense data de reobertura
Per tal de posar fil a l'agulla com més aviat millor, el Lliure "treballa ara en l'elaboració d'un pla de
finançament que passaria per l'endeutament a llarg termini a càrrec dels pressupostos ordinaris de
l'entitat", encara que no es descarta buscar el finançament "d'espònsors o d'una hipoteca", afegeix
Dalmau, que ahir es veia incapaç de donar una data de reobertura de l'edifici, ja que s'ha de fer un
projecte i tramitar-ne els permisos pertinents.

MIQUEL ANGLARILL / Façana principal de l'edifici
històric del Lliure de Gràcia.
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