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Marco deixarà 
el Liceu al juliol
3Una empresa de cercatalents 
buscarà el nou director general

MARTA CERVERA
 BARCELONA

L
a comissió executiva del Pa-
tronat de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu va de-
cidir ahir no renovar el con-

tracte de l’actual director general, 
Joan Francesc Marco. En la mateixa 
reunió es va acordar per unanimi-
tat, i a proposta de Joaquim Molins, 
president del patronat, contractar 
una empresa especialitzada en la se-
lecció d’alts directius per buscar el 
candidat idoni per al càrrec.   
 És la primera vegada que el Liceu 
recorre a una empresa d’aquesta 
mena per fitxar el director general. 
Fins ara els directius al capdavant de 
la institució havien estat nomenats 
pel patronat. Amb això, Molins –no-
menat president el març passat– 
pretén, segons el Liceu, iniciar un 
procés obert i transparent que per-
meti comptar amb un relleu de cara 
a la temporada que ve.

 Marco abandonarà el teatre quan 
finalitzi el seu contracte després de 
cinc anys al càrrec, el 7 de juliol que 
ve. La seva gestió ha estat marcada 
per la crisi, les retallades, la caigu-
da d’ingressos i de públic i les tensi-
ons amb la plantilla del teatre. «Han 
sigut anys molt durs», va reconèixer 
ahir Marco, que va assegurar que de 
«ganes, energia i il·lusió» no n’hi fal-
ten per encarar altres projectes.
 Des que va arribar al Liceu la plan-
tilla s’ha reduït en 100 persones. 
Marco va ser molt criticat per plan-
tejar un ERO, la temporada passa-
da,  que va acabar retirant, però que 
va afectar la imatge internacional 
del coliseu i la programació. Es van 
suspendre diversos espectacles, en-
tre ells dos títols operístics i un ba-
llet. Durant el seu mandat es van re-
formar els estatuts del patronat, es 
va aprovar el nou pla director fins 
al 2016-2017 i es va fitxar Josep Pons 
com a director musical. H

EL COLISEU LÍRIC PRESCINDEIX DE L’ALT CÀRREC

Habitacions amb art
3 Loop exhibeix les seves obres a l’Hotel Catalonia Ramblas 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La fira Loop de videoart va obrir ahir 
a les habitacions de l’Hotel Catalo-
nia Ramblas. Fins demà s’hi exhi-
beixen 18 videocreacions d’artis-
tes com Gary Hill, Harun Farocki i 
Girardet & Müller. La directora de 

la fira, Julia Morandeira, va ressaltar 
a Efe que en la mostra «hi estan repre-
sentats tots els formats, mitjans i con-
tinguts».
 En la fira –en què hi ha 44 galeri-
es (el 84%, estrangeres)–, va detallar 
Morandeira, coexisteixen peces en 
35 mil·límetres i vídeo, els formats 

clàssics, amb obres de power-point 
animades, en 3D, gift animat o crea-
cions fetes amb ordinador.
 Entre les galeries catalanes pre-
sents figuren ADN, amb el cubà 
Adrián Melis; Àngels Barcelona, amb 
el txec Harun Farocki; Estrany de la 
Mota, amb Ignasi Aballí; i Senda. H 

FIRA DE VIDEOCREACIONS

33 Una de les videocreacions que poden contemplar-se a l’Hotel Catalonia Ramblas, en el marc del Loop.
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