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Els actors d'esquerres aplaudeixen la decisió de Ruiz-Gallardón

Mario Gas, nou director del Teatro Español

Marga Casado. MADRID

L'actor i director d'escena català Mario Gas va fer públic ahir el seu compromís amb el Teatro
Español de Madrid, que dirigirà durant els pròxims 4 anys.

No vinc per dirigir constantment sinó per ser l'eix d'un projecte col·lectiu. Prometo treball, dedicació, una
gran col·laboració amb tot el sector professional, rigor en la programació i un teatre obert". Amb
aquestes paraules es presentava ahir Mario Gas com el nou director del Teatro Español, propietat de
l'Ajuntament de Madrid. Gas ha acceptat l'encàrrec del govern municipal -que no li exigeix exclusivitat- i
s'enfronta així a la seva primera experiència al front d'un teatre públic. L'acompanyaven ahir l'alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, i la regidora de les Arts, Alícia Moreno, filla de l'actriu catalana Núria
Espert. "Em comprometo públicament a respectar la independència de la cultura i a desterrar qualsevol
dirigisme", declarava Gallardón. I és que els 14 anys de gestió de Gustavo Pérez Puig, el seu director
fins al passat 31 de desembre, van mantenir allunyats del teatre de la ciutat alguns membres de la
professió que no combregaven amb les idees del partit al govern. Ara, amb un director d'esquerres,
sembla que les coses han de canviar. "Per fi puc entrar al teatre, després de 14 anys", exclamava
content l'actor Juan Echanove, que no era ben rebut per l'anterior equip directiu. Carlos Hipólito, Josep
Maria Flotats, José Coronado, Emma Suárez i la dona de Gas, Vicky Peña, entre d'altres, van donar ahir
l'enhorabona al nou director. "Em sembla collonut, és un home important del teatre que donarà molta
vida al teatre espanyol", afirmava l'actriu Pilar Bardem.
Mario Gas, que per al 2004 compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, aposta pel teatre de text i
els "autors espanyols"; per directors, consagrats i joves; i convidarà companyies estrangeres.
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