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El Lliure fa botifarra

La botifarrada de final de tempo-
rada del Teatre Lliure ja comença
a ser tradició. Però aquest any té
una sensibilitat especial: culmina
el 30 aniversari del teatre, nascut
al carrer Montseny l’any 1976.
La celebració és a la terrassa,
amb una oloreta que explica a tot
el barri que s’hi està coent alguna
cosa. Abans de dinar, però, uns
parlaments que comencen amb
Antoni Dalmau, president de la
Fundació Teatre Lliure-Teatre Pú-
blic de Barcelona. Recorda les di-
verses generacions d’artistes i
creadors que l’han tirat endavant
i “la colla de joves engrescadís-
sims que el van fer néixer”. Diu
que les coses han canviat, que
cada director hi aporta el seu traç
personal però que “tots enyorem
el carrer Montseny i esperem co-
mençar ben aviat les obres i co-
habitar a tots dos espais”.

És el torn de Guillem-Jordi Gra-
ells, coordinador del llibre editat
en ocasió dels 30 anys. El presenta
dient que “pretén recollir la trajec-
tòria d’aquests trenta anys a través
del que és més visible i rellevant,
els espectacles, que és el que aquí
s’ha produït, coproduït i progra-
mat”. Diu que s’ha entretingut
comptant unes dades que són al
llibre sense sumar i que, si ho fés-
sim, ens portarien molta estona:
507 espectacles, dels quals 292
són produccions i coproduccions.
Sumen 6.200 representacions.
Aquí, si hi afegim els convidats, ar-
ribem a 8.854 funcions i 2.057.105
espectadors. Són milions d’esto-
nes de plaer i d’emocions!

Comencen a repartir copes de
cava que ens dificulten prendre
nota. La solució no és beure, segur
que s’acosta el brindis. Serà des-
prés del parlament d’Àlex Rigola,

l’actual director artístic. Les seves
paraules han anat als altres treba-
lladors del Lliure, els maquinistes,
la gent de producció i tècnics en
general, la sastreria... “Ells ens han
transmès la manera de fer d’un te-
atre de tradició molt forta, van
rebre de primera mà la passió d’en
Fabià [Puigserver] i ens l’han sabut
encomanar. Ells han mantingut viu
l’esperit d’aquell teatre”.

El brindis i cap a la terrassa.
L’ambient és molt variat: des dels
Amics de la Fundació a tota mena
de professionals, des de premsa i
crítics als glamurosos, és a dir, ac-
tors, directors, com ara Sergi
Faustino, ja fent les maletes cap a
Avinyó; Roger Bernat, Cesc Gela-
bert i Lídia Azzopardi, Rosa
Gámiz, Andreu Benito, Quim Leci-
na, Pere Arquillué, Carol López,
David Selvas, Pablo Ley , Ferran

Carvajal i molts altres que ja no
ens caben al tovallonet de paper.
L’última formada generacional
està representada per Nao Albet.

Les barbacoes torren un bé de
Déu de botifarres, tantes, que fins
i tot n’han quedat, un fet força in-
sòlit quan hi ha bufet lliure. Ens
servim i comencem a petar-la
amb els uns i els altres, mentre
van venint unes acolorides safa-
tes plenes d’amanida tranquil·lit-
zadora de consciències (el vi tam-
poc s’acaba!). Seiem en una taula
compartida amb uns Amics de la
Fundació que estan al cas de tot:
“Ara portaran cireres”.

Un déjeuner sense herba però
molt reconfortant, amb la Ciutat
del Teatre als peus i els seus habi-
tants estudiants amb carona de
vacances. Als altres, ni parlar-ne.
Amb el Grec se’ns gira feina. ■

Àlex Rigola (a la dreta) torrant botifarres ahir al migdia al Palau de l’Agricultura ■ XAVIER BERTRAL

Fi del 30è aniversari del
Teatre Lliure amb el
record dels que no hi
són, els que encara hi
són, i els que vindran...

Teresa
Bruna

LaCrònica

1843 és una de les partitures
de més volada lírica del
músic alemany, amb passat-
ges que revelen el genial
compositor de lieder, inte-
grats en una estructura d’in-
usual fluïdesa.

monumental a la seva
època, poc divulgat avui dia,
gairebé desconegut a casa
nostra, l’oratori profà Das
Paradies und die Peri abor-
da un dels temes típics del
romanticisme, la redempció
aconseguida durament des-
prés d’un seguit de proves.
Si bé la imatgeria del llibret
està lluny de la descreguda
sensibilitat actual, aquesta
peça escrita i estrenada el

L
a sang d’un coratjós
lluitador per la llibertat
de la seva pàtria no és

suficient. L’últim sospir
d’una noia que s’ha sacrifi-
cat pel seu estimat tampoc
té prou força. Només les llà-
grimes de penediment d’un
pecador obren les portes
del paradís a aquesta criatu-
ra màgica, la Peri, que va
inspirar una de les obres
mestres de Schumann. Èxit

Crítica* clàssica

Les llàgrimes del pecador

XavierCester

Aquest era el tercer cop
que l’OBC i l’Orfeó Català
col·laboraven aquesta tem-
porada, i en aquesta ocasió
va ser l’orquestra la que es
va traslladar a la seu del cor
per tancar el cicle Palau 100.
Daniel Reuss, un dels millors
directors corals del mo-
ment, va anar al gra –una
mica massa en la tercera
part, amb temps vorejant la
precipitació– en una versió

de gran força expressiva,
encara que es podia haver
demanat una mica més de
detallisme en els acabats. Si
l’Orfeó va tornar a mostrar
la seva millor cara, l’OBC va
funcionar més en pilot auto-
màtic, amb un seguit de pe-
tites imprecisions pròpies
d’un assaig general. L’extens
capítol de solistes no va
tenir cap punt feble, però
van sobresortir amb força el

timbre sedós de la mezzo
Marianne Beate Kielland, el
fraseig distingit del tenor
Maximilian Schmitt i la regu-
laritat en una part força ex-
tensa de la soprano Susan
Gritton, una Peri d’accents
radiants quan arriba al seu
destí: el paradís.

*
Daniel Reuss, PALAU 100, 14
DE JUNY.

Reuss va anar al
gra en una versió
d’una gran força
expressiva

Trentaanysde
feinaimolts
recordsrecollits
enungranllibre
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Aquella colla de joves en-
grescadíssimsaquiesreferia
Antoni Dalmau, que van
tirar endavant el Lliure del
carrer Montsenty, són Pere
Planella, Fermí Reixach,
Muntsa Alcanyís, Lluís Pas-
qual, Fabià Puigserver... Ve-
nien de la Societat Coopera-
tiva L’Escorpí i es van ins-
tal·lar a la sala de la Societat
Cooperativa de Gràcia. Puig-
server, Planella i Pasqual en
van assumir la direcció.

Aquells primers passos i
els que han seguit durant
trenta anys són recordats en
el llibre commemoratiu de
300 pàgines que ha editat
l’entitat. Guillem-Jordi Gra-
ells, com a coordinador, i
Cesc Espluga, com a disse-
nyador, han estructurat un
recorregut antològic amb
dos milers de fotografies,
“fetes pel nostre fotògraf de
tota la vida, Ros Ribas”, diu
Graells.

També hi ha textos de
les persones que han con-
viscut amb el teatre i conei-
xen la seva història de tots
aquests anys. Emili Teixi-
dor parla dels albors; Joan-
Anton Benach i Jordi Malu-
quer, del 1976 al 1981; Gui-
llem-Jordi Graells recorda
l’etapa del 1981 al 1986
com la de la consolidació, de
la qual també hi ha un es-
crit de Fabià Puigserver. Tot
seguit, Gonzalo Pérez de
Olaguer parla de l’abans i el
després de la mort d’en
Fabià (1986/1992). Amb el
títol Els anys Homar, Mar-
cos Ordóñez recorda l’etapa
del 1992 al 1998. Santi
Fondevila i Lluís Pasqual ar-
riben fins al 2000, Francesc
Massip i el desaparegut
Josep Montanyès són els
que fan el salt a Montjuïc, i
acaba Juan Carlos Olivares
amb l’Adéu a Arcàdia. Per-
què el 2007, el somni s’ha
acomplert. ■




