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El Lliure aprova un pressupost massa curt per al 2005

El teatre públic dirigit per Àlex Rigola preveu que tindrà un dèficit d'uns 600.000 euros durant
l'any que ve

M. Monedero

A l'espera de com s'articularà l'ens de teatres públics que vol coordinar la conselleria de Cultura, el
patronat de la Fundació del Lliure aprovava ahir al migdia el pressupost per a l'exercici 2005, que serà
de vuit milions d'euros. Una quantitat de totes totes insuficient perquè la direcció del teatre ja preveu que
el dèficit del 2005 serà d'uns 600.000 euros (100 milions de les antigues pessetes). En realitat, però, a
l'equip que dirigeix Àlex Rigola no li queda, de moment, altra sortida. Aquesta és la xifra presentada per
les administracions a la junta de govern prèvia a la reunió del patronat i establerta en el contracte-
programa que acaba l'any que ve. Així doncs, les diferents propostes de viabilitat presentades pel Lliure
queden, ara com ara, en via morta. La consigna és esperar que s'avanci en la creació de l'ens de
teatres públics de Catalunya, un organisme que haurà de coordinar l'activitat del Lliure amb la del
Nacional i que tot just està a les beceroles. "Cal negociar quina entitat jurídica tindrà el Lliure i la seva
transcendència pràctica", deia ahir el subdirector del teatre, Jordi Tort.

Un projecte sobre el qual ahir es pronunciaven els patrons amb veus diferents. Hi ha preocupació per si
es pot diluir la personalitat d'un teatre com el Lliure i també per les estretors econòmiques que vénen
des de l'època del trasllat de Gràcia a Montjuïc. Justament l'edifici de Gràcia, que ja du tancat un any, és
una de les banderes que no vol perdre la direcció actual, per això en promouran "un procés executiu per
tal de tirar endavant les reformes" que cal fer a l'edifici", afegeix Tort.

També es va avançar en altres qüestions de tall econòmic, entre les quals, la formalització de
l'eixugament del deute que el Lliure arrossegava des del 2002, d'1,2 milions d'euros, que queda assumit
per les administracions, així com la voluntat de solucionar el pagament pendent de les obres de
remodelació de l'edifici de Montjuïc, de 2 milions d'euros.
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