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De dijous vinent al 13 de
maig, L’Espai Lliure és
l’escenari del primer cicle
de nova creació escènica.
El Teatre Lliure s’erigeix
com a aparador de les
companyies de teatre
emergent, unes forma-
cions estables que mante-
nen els seus títols molts
anys en repertori i que in-
teressen sovint als progra-
madors internacionals per
la seva aposta visual i con-
ceptual.

Radicals Lliure copro-
dueix tres espectacles amb
Amaranto, Societat Doc-
tor Alonso i Sergi Fäusti-
no. Amaranto completa la
trilogia del sofà (van es-
trenar Tazón de sopa chino
a L’Antic Teatre i l’any
passat van representar In-
dignos al Mercat de les
Flors) amb Four move-
ments for survival, amb la
qual parlen de la mort i la
supervivència. Societat
Doctor Alonso, que fa uns

mesos van estrenar un ex-
periment al Mercat en què
els ballarins es convertien
en banda de rock per in-
vestigar sobre l’error, ara
arriben al Mercat amb una
idea que els retorna a la
dansa i aporten una refle-
xió sobre la mutilació.
Fäustino torna al Lliure
amb un nou llenguatge. De
los condenados presenta
dos actors que parlen des-
prés d’una actuació: teatre
dins del teatre d’un crea-
dor famós per haver fet
una botifarra amb la sang
pròpia i oferir-ne als es-
pectadors, de comiat.

Nao Albet, un actor de
16 anys, debuta com a di-
rector amb una peça sobre
la distracció dels adoles-
cents a còpia de gravar ví-
deos en què es fan mal ells
mateixos. Derivat aprofita
el cicle per estrenar la tri-
logia de dansa i perfor-
mances. Atolladero també
presenta una peça, estre-

nada a Lleida, en què de-
fensen les raons per les
quals mereix la pena viure.
El dramaturg i provocador
Rodrigo García tanca la
llista de convidats en
aquest primer cicle amb
una posada en escena que
es manté en suspens.

Graella i paella
Els grups no presenten els
seus espectacles correlati-
vament, sinó que es van in-
tercalant. A més, cada dia
se’n representaran dos
amb la intenció que l’es-
pectador que coneix un
grup s’interessi per l’altre.
La traca final del Radicals
Lliure és un cap de setma-
na intensiu: hi haurà triplet
cada dia. Diumenge es
convidarà a paella. A ho-
res d’ara, hi ha una quinze-
na de programadors inter-
nacionals que han reservat
les dates per presentar
aquests espectacles en el
seu cartell.

Efervescència teatral al Lliure
Cicle de teatre experimental amb companyies emergents

� L’Espai Lliure és el catalitzador del
teatre emergent català aquests dies. Nou
produccions s’aniran alternant per visua-
litzar propostes que investiguen la mixtu-
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� No tenen presència constant a la car-
tellera i, en canvi, són punta de llança
de la dramatúrgia. El director del Lliu-
re, Àlex Rigola, defensa que els aculli
el teatre públic. La intenció de Rigola
és que Radicals Lliure es pugui repre-
sentar aviat al local de Gràcia. No seria
una programació completa ja que la
companyia també aspira a representar
peces de mitjà format en aquell local
singular, però sí que vol ser un punt de
referència en què es vegin els resultats

més interessants del panorama de la
performance barcelonina. Tot i la difi-
cultat de treballar, Tomàs Aragay reco-
neix que Barcelona es manté com «un
bon viver» de propostes. Pel membre
de Societat Doctor Alonso, accedir a
aquest món «és fàcil, la dificultat és
mantenir-s’hi i créixer». La Generali-
tat col·labora amb les produccions del
Radicals Lliure, al qual s’ha dedicat un
número especial del DDT (Documents
de Teatre) que edita el Lliure.

ra de disciplines artístiques i que resten la
preponderància literària del teatre con-
vencional. El director del Lliure, Àlex Ri-
gola, reivindica aquest treball, del qual
tothom, conscientment o no, beu.
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