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Els muntatges internacionals marquen la temporada del Lliure 

Thomas Ostermeier, Isabelle Huppert i Jan Fabre encapçalen l'oferta

JORDI SUBIRANA

Les produccions internacionals marquen la temporada 2004-2005 del Lliure. Fins a 10 muntatges
estrangers entre els quals se citen espectacles de creació, teatre i dansa visitaran la Sala Fabià
Puigserver i l'Espai Lliure. La presència d'estrelles foranes s'iniciarà el dia 8 de setembre amb el
canadenc Robert Lepage, que dirigeix una Celestina protagonitzada per Núria Espert, i continuarà els
pròxims mesos amb Thomas Ostermeier, Isabelle Huppert i Jan Fabre. El Lliure, segons el director Àlex
Rigola, aposta per una fusió d'arts que busca el compromís artístic i temàtic amb l'actualitat.

Ostermeier és un dels directors de moda a Europa. En aquesta ocasió, l'artista alemany, popular per les
seves viscerals i controvertides adaptacions de textos clàssics, portarà els dies 8 i 9 de gener al Lliure
Nora (Ibsen). El muntatge d'Ostermeier estarà interpretat per la companyia de la Shaubühne de Berlín,
un dels centres més importants d'Europa juntament amb el teatre Odéon de París, que també visitarà
Montjuïc amb un altre Ibsen, els dies 4 i 5 de maig, amb l'obra Hedda Gabler, amb Isabelle Huppert i
dirigida per Eric Lacascade.

PRODUCCIONS FRANCESES
El madrileny Rodrigo García, director de la polèmica companyia Carnicería, és més profeta a l'estranger
que a Espanya, cosa que el porta a treballar a França. Crític amb la societat capitalista, García
s'instal.larà el 7 d'octubre al Lliure amb Jardinería humana, peça de creació produïda per teatres gals.
De França arribaran també al novembre tres artistes que es presentaran dins del festival de teatre visual
i titelles: Peeping Tom (Le jardin), Julie Bérès (Où le lapin me tuera) i Brigitte Pougeoise (Images en
cycle).

La dansa té aquest any un paper destacat, i sens dubte Jan Fabre és un dels noms més coneguts.
Artista plàstic, dramaturg i coreògraf, el belga portarà el solo Quando l'uomo principale è una donna (17
i 18 de desembre), obra en què reflexiona sobre el poder de la dona.

A Constanza Macras, destacada ballarina alemanya que actuarà el 13 d'octubre, la seguiran les
coreografies d'artistes nacionals. El programa l'encapçalen Cesc Gelabert, que presentarà des del 2 de
març Com un rossinyol amb mal de queixal, i Àngels Margarit, que el 7 d'abril estrenarà Sólo por placer.
I es completarà amb Jordi Cortés --Prestidigitaccions, a partir del 14 d'abril-- i Andrés Corchero. Des del
2 de juny, el ballarí presentarà una peça acompanyat del pianista Agustí Fernández i el cantaor Miguel
Poveda.

AJUDES SENSE CONCRETAR
L'oferta teatral està dominada per autors clàssics. El mateix Rigola recuperarà al gener les seves
revisions contemporànies de Juli Cèsar (Shakespeare) i Santa Joana dels escorxadors (Brecht). Un
altre dels directors vinculats al Lliure, Joan Ollé, estrenarà el 4 de novembre L'oncle Vània (Txékhov).
Ollé, a més, prepara per al 16 i 17 de setembre un homenatge poeticoteatral a Gil de Biedma.
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Xavier Albertí s'acostarà el 30 de març al complex univers de Thomas Bernhard (L'home de teatre, amb
Lluís Homar), i de David Mamet se n'escenificarà al maig Bostonianes. Anna Lizaran i Emma Vilarasau
encapçalen l'elenc d'una obra en què l'autor carrega contra els convencionalismes socials a partir de la
relació entre dues dones. La vida de parella, en aquest cas una crisi, també és el punt de partida de
Marie i Bruce, peça de Wallace Shawn que la directora Carlota Subirós presentarà el 27 de gener.

Potser entre la suggerent oferta --que també incorpora un espectacle de toros de saló a càrrec de Jordi
Prat-- hi falta una presència més gran de teatre de text d'autors catalans. El Lliure és un espai públic, i,
com el TNC, té l'obligació de programar més peces autòctones. Aquest any només s'escenifiquen obres
de Lluïsa Cunillé: el 22 de setembre arriba Il.lusionistes i Occisió iniciarà el seu camí el 3 de març.

Rigola ha dissenyat aquesta temporada sense que les institucions públiques que subvencionen el teatre
hagin concretat les seves ajudes per al 2005 --es rumoreja que podrien ser d'uns 6,5 milions d'euros--,
ni què passarà amb la sala de Gràcia, que està tancada per reformes.

Àlex Rigola, ahir, juntament amb alguns dels actors i directors que participen en la
temporada del Lliure.
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