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ARTS ESCÈNIQUES // CONTROVÈRSIA

Marco no considera prioritària la unió del TNC i el Lliure 

El conseller delegat del Nacional diu que són models diferents

JORDI SUBIRANA / BARCELONA
Joan Francesc Marco "no veu una prioritat" que el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) s'uneixi amb
el Lliure per crear un model de gestió únic per als dos teatres. El conseller delegat del TNC, un espai
dependent de la Generalitat de Catalunya, va sortir ahir d'aquesta manera al pas de les declaracions
efectuades per fonts anònimes de la la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona en què es
demanava un mateix administrador per a les dues sales, cosa que permetria coordinar millor les ofertes
i reduir despeses.
Segons Marco, el Departament de Cultura de la Generalitat no s'ha plantejat mai portar a terme una
operació d'aquestes característiques, cosa que ja va avançar a aquest diari fa algunes setmanes la
directora general de Promoció Cultural, Assumpta Bailac.
En opinió de Marco, que s'acaba d'incorporar al Nacional en substitució de Josep Maria Busquets, és
molt difícil que es pugui portar a terme, entre altres motius perquè les dues sales tenen models
diferents. "El TNC és una societat anònima de capital públic. El Lliure, en canvi, és una fundació
privada en què aporten ajudes quatre institucions: Generalitat, Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i Ministeri de Cultura".
Des d'un punt de vista artístic, Domènech Reixach, a qui la nova consellera de Cultura, Caterina Mieras,
respectarà el contracte que té fins al juny del 2006, tampoc veu bé una fusió. "Els teatres no són com
els bancs. El que arriba al públic és fruit de l'esforç de molta gent. És la punta de l'iceberg d'un
equip que intenta fer un treball creatiu i únic, en funció de la línia artística del teatre". Segons
Reixach, "cada sala té la seva personalitat i, per descomptat, un públic particular, al qual s'ha de
prestar atenció".
Reixach assegura que els contactes amb Àlex Rigola, director del Lliure, són habituals. "Hem tingut
tres reunions i parlem regularment". L'objectiu és que hi hagi un equilibri en les programacions de les
dues sales, "i no ens trepitgem".
La intenció del TNC els pròxims anys és incrementar les relacions amb el sector teatral en general, i en
aquest sentit es potenciarà la col.laboració amb el Teatre Lliure, "de la mateixa manera que es farà
amb la resta de sales", afegeix Marco.
Una de les prioritats del TNC serà augmentar el nombre d'obres que sortiran de gira, "però no només a
Catalunya sinó a tot Espanya".
El pressupost actual del TNC és d'uns 11 milions d'euros anuals. Marco va afirmar que es tracta d'una
dotació "suficient" perquè l'espai funcioni amb normalitat. Segons la seva opinió, si la Generalitat dobla
l'aportació a Cultura com ha dit, "s'ha de destinar a altres equipaments", va subratllar el conseller
delegat, que valora "molt positivament" la feina feta per Reixach els últims anys.
Respecte a l'oferta artística del teatre, molt variada per connectar amb un ampli ventall de públic, Marco
va indicar que és responsabilitat de Reixach i que la seva intenció no és coordinar la programació.


	ARTS ESCÈNIQUES // CONTROVÈRSIA
	Marco no considera prioritària la unió del TNC i
	El conseller delegat del Nacional diu que són mo�
	JORDI SUBIRANA / BARCELONA



