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El Liceu potenciarà la lírica
i les creacions modernes

MÚSICA 3 CANVI DE RUMB
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El nou director
alternarà muntatges
clàssics amb altres
de més trencadors

J
oan Francesc Marco (l’Hospi-
talet, 1951) apostarà per la
continuïtat com a nou direc-
tor general del Gran Teatre

del Liceu, una entitat pública des del
1999 que té uns 23.000 abonats i 57
milions d’euros de pressupost. «In-
tentaré potenciar l’equip humà, tots
els directius i els que no ho són, per-
què siguin capaços de gestionar tota
la seva creativitat i experiència», va
declarar Marco en una entrevista
amb EL PERIÓDICO al seu nou des-
patx, amb privilegiades vistes a la
Rambla. Potenciar la lírica i les crea-
cions modernes és un dels seus ob-
jectius principals.

Rosa Cullell, l’anterior directora,
va deixar els comptes sanejats. «Els
costos del Liceu no es poden reduir.
Si posem en una balança els recur-
sos del teatre i en una altra el que
se’n fa, el resultat és impressionant.
Hi ha molta activitat, eficàcia i efi-
ciència en aquest teatre. Però la ges-
tió és complexa i ha d’estar marcada
pel rigor. Més que reduir, controlaré
la despesa».

Les directrius de Marco no varia-
ran substancialment de les de Cu-
llell encara que incidirà més en la
part artística amb un petit consell
assessor, que complementarà el tre-
ball de Joan Matabosch, director
artístic des de fa 12 anys. «Tota la
gent que treballa en aquesta casa
forma un equip de nivell, amb per-
sonalitat. Si les coses van bé amb
ells, ¿per què canviar?», es pregunta.

ESTÈTICA TRENCADORA / «No faré
grans canvis –afirma– perquè aquest
teatre va bé o molt bé. Més que coses
noves, posaré accents sobre alguns
aspectes com subratllar una mica
més el nostre patrimoni líric i pres-
tar una mica d’atenció a la nova
creació».

La línia de programació del teatre
seguirà alternant muntatges tradi-

cionals amb altres d’estètica trenca-
dora, com el Don Giovanni, de Mo-
zart, en una atrevida versió de Calix-
to Bieito que es reposa a partir
d’avui. «La polèmica que a vegades
es crea demostra que l’òpera està vi-
va. Només cal veure com reacciona
el públic. Moltes vegades aplaudeix
els cantants i escridassa el director
d’escena o l’orquestra». Com altres
abans que ell, Marco aspira a millo-
rar la qualitat d’una formació que
ha aconseguit un nivell d’activitat
«impossible d’augmentar tenint en
compte els nostres recursos».

La idea d’apostar per una sala de
cambra per poder ampliar funcions
i donar més cabuda a la música con-
temporània o barroca no el tempta
gaire. «Tinc dubtes. No dic ni que sí,
ni que no». I afegeix: «És veritat que
el Foyer no és un espai pensat per a
activitats musicals però té el seu en-
cant. A més, una nova sala requereix
un creixement pressupostari que
ara no tenim». Però no descarta
col.laborar amb altres teatres de la

ciutat, «una idea magnífica» i més
assequible. També apostarà per les
noves tecnologies. «El Liceu va ser
pioner a portar l’òpera al cine i se-
guirà fent-ho per arribar a més
públic».

SENSE POR DE LA CRISI / De moment,
no tem la crisi. «La renovació dels
abonaments s’ha fet amb normali-
tat», afirma. «El Liceu té un gran pa-
trocini privat. Espero que la situació
econòmica no afecti ni el pressupost
de les administracions i ni la inver-
sió privada».

Marco, enamorat de la música i
de la dansa, tampoc es perd cap es-
trena de teatre que valgui la pena.
«Procuro estar al dia», explica aquest
home que ha dedicat la seva vida a
la gestió cultural. «Encara que pro-
vinc d’una família treballadora, els
meus pares sempre es van preocu-
par de transmetre’ns la importància
de la cultura», confessa. Potser per
això prestarà especial interès a la
programació d’El Petit Liceu. H

Joan Francesc
Marco no considera
prioritari comptar amb
una sala de cambra

MAITE CRUZ

33 Joan Francesc Marco, al Saló dels Miralls del Liceu.

GESTOR AMB
EXPERIÈNCIA

JOAN FRANCESC MARCO

< Llicenciat en Dret. Va fer un
dels primers Màster en Gestió
Cultural d’Espanya.

< Militant del PSC.

< Va ser regidor de Cultura de
l’Hospitalet en dues ocasions.

< Com a director de l’INAEM va
impulsar el Pla Nacional
d’Auditoris i, des de la Diputació
de Barcelona, IT Dansa.

< Va ser administrador general
del Teatre Nacional de
Catalunya. Fins fa poc es va
ocupar del projecte de la Ciutat
de la Música a Sabadell.

< Va assistir a la primera òpera
al Liceu el 1965. Era l’Aïda, de
Verdi, amb decorats de Mestres
Cabanes. Li va encantar.

EL PERFIL

Els productors alerten de
l’ofec de les discogràfiques
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EL PERIÓDICO
BARCELONA

Mig milió de persones escolten habi-
tualment música en català a Espa-
nya, i tres quartes parts elegeixen el
pop-rock, segons l’informe Anuari
2008 de la Música del Grup Enderrock
i l’Associació Professional de Repre-
sentants, Promotors i Mànagers de
Catalunya. Els productors admeten
la bona salut de la música en direc-
te, però denuncien que la pirateria i
el desgovern en les descàrregues

«ofeguen» les discogràfiques. L’estu-
di també revela que les autonomies
del Mediterrani van ser les que van
generar més ingressos a la SGAE en
concepte de drets d’autor el 2007,
un rànquing que encapçalen el reci-
tal de The Police a Barcelona i el de
Serrat i Sabina junts.

No obstant, la indústria disco-
gràfica espanyola va baixar la seva
facturació un 38%, mentre que les
descàrregues per internet van aug-
mentar un 24%. «Si la situació no es
regularitza, les discogràfiques desa-
pareixeran en dos anys», va vaticinar
el president de l’Associació de Pro-
ductors Fonogràfics de Catalunya,
Fèlix Buget. H

La música en directe
creix però la pirateria
amenaça el sector


