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La temporada 2007/2008,
que encara espera tancar
les xifres amb les funcions
del Festival Grec, vorejarà
els 70.000 espectadors, se-
gons el director Àlex Ri-
gola. Per ara, la xifra suma
68.771 espectadors. «Tot i
la desgraciada crisi, hem
tingut una fantàstica tem-
porada», conclou Rigola.
És un notable 70,3% d’o-
cupació. La xifra creix res-
pecte a la temporada pas-
sada en unes set mil entra-
des (en el balanç del juny
passat es comptaven
61.000 espectadors).
Aquella xifra baixava no-
tablement de l’edició ante-
rior i l’equip directiu ho
justificava per dues anul-
lacions de pes: Ascensió i
caiguda de la ciutat de
Mahagonny i el concert
d’Albert Pla.

La voluntat de continuar
coproduint amb el Centre
d’Arts Escèniques Salt/
Girona, El Canal, ha aju-
dat a fer que la programa-
ció del Lliure faci un gir a
la catalana. D’una banda,
Xavier Albertí dirigirà una
dramatúrgia feta per Nar-
cís Comadira a partir de
versos de Jacint Verda-
guer, Al cel. Josep Maria
Benet i Jornet prepara un
drama per a dues actrius,
paral·lel al muntatge estre-
nat a la Sala Beckett la
temporada passada (Soter-
rani). Anna Lizaran i Alí-
cia Pérez, dues actrius del
Lliure de diferents genera-
cions, prometen a Dues
dones que ballen un duel
interpretatiu a escena. Més
autors. Albert Espinosa, ja
sense la seva companyia

de Los Pelones, prepara
una reflexió sobre el sexe a
l’Espai Lliure.

Rigola aconsegueix re-
cuperar dos treballs:
Rock&roll, de Stoppard,
(van vendre totes les entra-
des les últimes setmanes) i
durant una setmana el
2666 inspirat en l’obra ho-
mònima de Bolaño que fa-
rà temporada després a
Bobigny.

Josep Maria Flotats és
un altre dels noms amb
majúscules que es van
avançar ahir a la tempora-
da del Lliure. El mític ex-
director del TNC, que ja va
signar la voluntat de retorn
a Barcelona amb Stalin al

Tívoli fa dues temporades
(un bon treball al qual el
públic no va respondre
massivament) prepara ara
per al seu debut a Montjuïc
El encuentro de Descartes
con Pascal joven. Rigola
recordava que Flotats ja va
ser als principis a Gràcia.

Provatures de festival
Àlex Rigola planteja dues
provatures típiques de fes-
tival. Dues propostes arris-
cades que faran temporada
a la Sala Fabià Puigserver
(fet que implica un amor al
risc). D’una banda, la tem-
porada s’obrirà amb Ni-
xon-Frost, una peça del
guionista Peter Morgan

que fa una reflexió sobre la
primera entrevista d’un
polític en un late-show a la
televisió americana. El
president va aconseguir
que l’expresident es decla-
rés culpable del Waterga-
te, un passatge que es troba
al Youtube. Rigola presen-
tarà la peça en dos for-
mats: el de realisme escè-
nic (amb els espais que de-
mana el guió i amb onze
actors de repartiment) i
l’unplugged, un planteja-
ment essencial amb només
vuit actors. L’obra és una
coproducció del Teatro
Español. A Barcelona es
farà en català (i alternant
les dues versions teatrals) i

a Madrid, en castellà. La
doble lectura permetrà
ampliar la gira d’aquesta
producció. L’altre experi-
ment de Rigola és un mun-
tatge sobre el franquisme a
la democràcia. Nao Albet i
Marcel Borràs (20 anys),
Jordi Casanovas (30 anys)
i dos autors i directors més
que tindran entre 40, 50,
60 i 70 anys faran una peça
coral en què compartiran
actors. Una voluntat de
companyia que recorda la
del TNC del pròxim T6. I
Cunillé? Tornarà, com a
mínim amb una dramatúr-
gia, La pajarera catalana,
sobre una cupletista del
Paral·lel.

El Teatre Lliure fa un gir a l’autoria catalana
Josep Maria Flotats debutarà a l’escenari de Montjuïc, després del seu retorn de fa un parell d’anys a Barcelona

● La temporada 2008/2009 va posar la
lupa sobre la dramatúrgia britànica; la vi-
nent donarà veu a l’autoria catalana, riva-
litzant (si es pot) amb el Teatre Nacional

● Acabada la primera fase
d’obres del Teatre Lliure
(ara comença la fase d’ins-
tal·lacions), Rigola va pro-
posar fa unes setmanes
que Frederic Amat fes al-
guna intervenció artística
al local històric de Gràcia
renovat. Amat vol fer un
treball a les escales d’ac-
cés a la sala que inciti l’es-
pectador a trencar el ritme
frenètic del dia a dia per-
què assumeixi «que acce-
deix a un altre lloc». Un
viatge conceptual que li
permetrà un viatge íntim a
l’artista i patró del Lliure,
que el transporti als 40
anys de relació amb icones
com ara Fabià Puigserver.
El Lliure de Gràcia podria
obrir l’abril vinent. Per si
de cas, s’ha programat tot
a l’Espai Lliure.

Hi haurà sorpresa? Una
de bona, seria obrir-ho
amb text de Benet i Jornet i
la interpretació de la histò-
rica Anna Lizaran. Per ara,
Rigola s’ha assegurat es-
talviar-se l’epitafi d’haver
estat el director artístic que
va tancar Gràcia. Ara se’l
podrà recordar com el que
el va reformar. Una meda-
lla que ha costat més suor
del que era previsible, des-
prés de les pressions per
les administracions que no
estaven disposades a fi-
nançar una obra en un edi-
fici que era propietat de la
societat La Lleialtat.
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Àlex Rigola proposa dues reposicions, Rock’n’roll i la premiada 2666, per a la temporada vinent. / ROS RIBAS

de Catalunya. Josep Maria Benet i Jornet,
Lluïsa Cunillé, Jacint Verdaguer, Jordi
Casanovas, Albert Espinosa i Nao Albet
són alguns dels noms d’autors que es van
avançar ahir. També hi haurà les obres de

creadors residents com ara Cesc Gelabert
i Carles Santos, que reposen Im (golde-
nen) Schnitt I i La pantera imperial. Pel
que fa a la nòmina de directors residents, a
Carlota Subirós (Alícia al país de les me-

ravelles) i Àlex Rigola (Nixon-Frost), cal
sumar-hi durant dos anys Julio Manrique
(American buffalo). Un punt i a part me-
reix Josep Maria Flotats: debuta a Mont-
juïc insistint en el retorn a Barcelona.

Frederic Amat
signarà una
intervenció al
Lliure de Gràcia

● El director artístic del Teatre
Lliure, Àlex Rigola, va infor-
mar ahir al Patronat del Teatre
Lliure que abandonarà el seu
càrrec després de la temporada
2010/2011. No és que tingui
cap feina prevista, assegura.
«El Teatre Lliure és el millor
lloc on podria estar» perquè el
seu patronat («com un consell
de les arts local») el distancia
de les pressions polítiques i
l’allibera. Però Rigola prefe-
reix evitar caure en l’esgota-
ment, «prefereixo canviar
abans que em passi» un fet que
ha constatat massa vegades en

càrrecs de direccions artísti-
ques. Rigola entén que la direc-
ció artística del Lliure «és la
més envejada» de l’Estat espa-
nyol.

L’actual director va notificar
ahir al matí aquesta decisió per-
què el Patronat comenci a pen-
sar en el seu relleu. I que, si pot
ser, es pugui pensar en un altre
artista («que sigui valent») per
a aquest càrrec, ara, la tempora-
da vinent. La idea és que, com
va passar en la primera transi-
ció pacífica del TNC entre Do-
mènec Reixach i Sergi Belbel,
Rigola aspira que la temporada

2010/11 sigui compartida amb
la nova direcció.

Precisament, ahir el patronat
va decidir que Rigola es con-
vertís en patró vitalici. Serà un
més de la seixantena de mem-
bres actuals. Rigola ja va aclarir
ahir que es desvincularà de
prendre cap decisió sobre el fu-
tur director artístic. Rigola no
descarta que, uns anys més tard,
si se sol·licités, pogués repetir
com a director artístic.

El Teatre Lliure és a punt de
renovar el contracte programa,
el document de «voluntats» en
què les institucions es compro-

meten a finançar part del pres-
supost del teatre públic i
l’equip artístic assumeix uns
compromisos culturals. Rigola
ja assenyala que una de les mo-
dificacions ja s’ha produït
aquesta mateixa temporada,
quan s’ha fet sessió doble els
dissabtes (renunciant a la fun-
ció de dimarts) per facilitar
l’accés dels muntatges als es-
pectadors residents de fora de
Barcelona. Aquest nou docu-
ment d’intencions fixarà les
prioritats del 2010 al 2012.

Tot i que sigui de manera
orientativa s’espera que, amb

l’obertura del Teatre Lliure de
Gràcia, s’ampliarà el pressu-
post anual. Aquest 2009 s’ha
acostat als 7 milions. El plante-
jament inicial és que els incre-
ments siguin graduals, sense
ser excessivament marcats. El
Lliure de Gràcia exigirà am-
pliar el pressupost de manteni-
ment i també permetrà fer unes
produccions més grans que les
de l’Espai Lliure (que es tanca-
rà automàticament). Els mun-
tatges preveuran un reparti-
ment de fins a set actors quan,
ara, habitualment l’equip d’ac-
tors és d’un màxim de cinc.

Àlex Rigola plegarà de la direcció artística el 2011


