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El Teatre Lliure veu reconeguda definitivament la seva condició de teatre públic

Les diverses institucions incrementen les seves aportacions econòmiques al teatre i crearan un Consorci de gestió

El Lliure es converteix per
fi en un teatre públicMarta Porter

BARCELONA

Les institucions
augmentaran en
un 48% les
aportacions al
Lliure

Rigola: “Si no
havia quedat clar
que és un teatre
públic, ara ja no
n’hi ha cap dubte”

E
l futur im-
mediat del
Teatre Lliure
està garan-

tit. Ahir les quatre
administracions
públiques, amb la
Fundació Teatre
Lliure, van signar un
acord per crear un
Consorci i es van
comprometre
a incrementar
substancialment les
seves aportacions
econòmiques.

Més diners i una clara impli-
cació política. Aquestes eren les
dues demandes permanents
que els responsables del Lliure
reclamaven des que el teatre es
va traslladar a Montjuïc i es va
inaugurar el Palau de l’Agri-
cultura, ara fa cinc anys. Els
canvis polítics en el govern de
la Generalitat han desencallat
un dels grans taps que hi havia
en el panorama teatral català.
Finalment, el Teatre Lliure es
convertirà en un teatre públic
amb totes les de la llei. “Si a al-
gú no li havia quedat clar, ara
ja no n’hi ha cap dubte”, deia
ahir un feliç Àlex Rigola, direc-
tor del teatre. “Avui és un dia
històric per al Lliure. Malgrat
que l’acord amb les institucions
no s’ha produït amb tota la ve-
locitat que hauríem desitjat,
que ens haguem posat d’acord
en una xifra i en unes dates és

un exercici de responsabilitat
política”, afegia.

Quan el Teatre Lliure es va
traslladar al Palau de l’Agricul-
tura, les quatre administraci-
ons públiques –Generalitat,
Ajuntament de Barcelona, mi-
nisteri de Cultura i Diputació
de Barcelona– van entrar-hi a
formar part a través de la Fun-
dació Teatre Lliure, una entitat
privada, com una fórmula pro-
visional. Ara, amb la creació del
Consorci, les quatre instituci-
ons i la Fundació passaran a
parlar d’igual a igual i, jurídi-
cament, queda clar que el tea-
tre esdevé un ens públic, se-
guint la fórmula que es va
aplicar al Liceu i al Macba. L’a-
cord també preveu que la Fun-
dació formuli el nou contracte
programa que ha de regir la

vida del teatre de l’any 2006 al
2008.

La manera de concretar
aquest compromís polític ha
estat l’aportació econòmica. Les
administracions es comprome-
ten a augmentar gradualment
les seves subvencions fins a ar-
ribar a un augment del 48%
l’any 2008, cosa que es tradueix
en un total de 2,5 milions d’eu-
ros de subvenció pública, una
xifra que el president de la
Fundació, Antoni Dalmau, va
dir que “s’acosta bastant a la que
va establir la comissió d’estudi”.

Per Gemma Sendra, secretà-
ria general del departament de
Cultura de la Generalitat,
aquest acord “és un pacte de
compromís polític i institucio-
nal amb el Lliure, és també un
reconeixement a la feina del
teatre i aclareix el marc jurí-
dic”. Un pacte que va reconèi-
xer que “s’ha de firmar en breu
perquè el pressupost del teatre
del 2006 ja s’ha d’ingressar a
través del Consorci”. I és que el
Consorci serà el que rebrà les
subvencions i gestionarà el tea-
tre, mentre que la Fundació
mantindrà la prerrogativa d’es-
collir el director artístic.

Pel que fa a la creació del fu-
tur Ens del Teatre Públic a Ca-
talunya que impulsa la Gene-
ralitat, Sendra va deixar clar
que “consolidar el Lliure com
un teatre públic” facilita esta-
blir el nou mapa del teatre pú-
blic a Catalunya. “Primer s’ha-
via de resoldre la situació del

Lliure, i a partir d’aquí podrem
coordinar tots els espais tea-
trals públics”.

En el mateix sentit es pro-

nunciava ahir el regidor de
Cultura, Ferran Mascarell: “És
una magnífica notícia que aca-
ba d’estructurar el sector del
teatre públic català. El Lliure
era la gran assignatura pendent
d’aquests últims anys perquè el
seu procés de creació va ser
anòmal. Ara s’han establert els
rails definitius i amb aquesta
definició l’Ajuntament té clares
les regles de joc. Era molt difícil
crear un marc genèric sense
saber on anàvem. Ara ja sabem
que el caràcter públic del Palau

de l’Agricultura es consolida de
manera irreversible”.

El Lliure de Gràcia
Tema a part és el Lliure de

Gràcia. El Consorci té potestat
sobre el Palau de l’Agricultura,
però no sobre l’edifici de Gràcia,
que segueix sent propietat de la
Fundació Teatre Lliure, és a dir,
privat. “Estem pendents de les
obres de rehabilitació i quan ens
donin la llicència municipal co-
mençarem les obres”, assegura-
va Dalmau, esperançat.

Cessat el director de
Teatres de la Generalitat

Ester Pinter
VALÈNCIA

L
a Plataforma de Pro-
fessionals de les Arts
Escèniques valencia-
nes va mostrar la se-
va “més absoluta in-

dignació” davant el cessament
ahir del director general de
Teatres de la Generalitat Va-
lenciana (TGV), Juan Vicente
Martínez Luciano.

Des de la Generalitat Valen-
ciana no van donar cap expli-
cació sobre el perquè del ces-
sament però des de la Plata-
forma de Professionals, que

agrupa al conjunt del sector,
ho van atribuir al fet que Mar-
tínez Luciano va manifestar
recentment el seu recolzament
als membres dimissionaris de
la Junta Directiva del Circuit
Teatral Valencià i indirecta-
ment a les reivindicacions de
la plataforma. Aquesta orga-
nització, que representa 700
professionals, considera que el
cessament de Martínez Lucia-
no suposa “trencar les regles
del joc”, ja que el sector pro-
fessional “l’havia reconegut
com a interlocutor idoni per
afrontar la crítica situació de
les arts escèniques professio-

nals valencianes”. Al seu parer,
es tracta d’una decisió “d’ín-
dole exclusivament política” i
que suposa “la bufetada defi-
nitiva al sector professional”.

La controvèrsia es va iniciar
quan el passat mes de maig es
va crear aquesta plataforma
per exigir a la Generalitat una
millor política cultural. Fa
unes setmanes van aconseguir
reunir-se amb el conseller de
Cultura, Alejandro Font de
Mora, però no van arribar a
cap acord. Inmaculada Gil-Lá-
zaro, fins ara subdirectora ge-
neral de TGV, substituirà en el
càrrec Martínez Luciano.


