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L’acte d’ahir va ser testi-
monial però desbloqueja
un enrocament de les ad-
ministracions que formen
part de la Fundació del
Teatre Lliure. Les obres
tenen un pressupost d’1,2
milions d’euros. Es finan-
cen amb ingressos propis
de la fundació i amb un
ajut de l’Ajuntament de
Barcelona, el Ministeri
d’Economia i Hisenda i el
Ministeri de Cultura per
un valor de 500.000 euros.
Les obres resoldran els
problemes estructurals en
el vell edifici, renovant la
coberta i el forjat de la sala
a més de suprimir les bar-
reres arquitectòniques,
adequar l’edifici a la nor-
mativa contra incendis i
insonoritzar l’espai.

Francesc Guàrdia és
l’arquitecte encarregat de
dirigir les obres de refor-
ma, que seran mínimes:
«És una posada al dia per-
què es pugui reconèixer
després com el que sempre
ha estat», segons recull
l’agència Efe. Guàrdia ha-
via treballat amb Manolo
Núñez en la, llavors sí, fa-
raònica reforma del Palau
d’Agricultura, que avui és
la seu del Lliure, a Montju-
ïc. En aquella ocasió l’ob-
jectiu era totalment el con-
trari: aconseguir donar el
caliu d’un teatre de sempre
a un edifici que mai ho ha-
via estat.

Qui paga les obres?
Àlex Rigola ja respira. Ja
començava a tenir el barret
d’aquell director artístic
que va assassinar el Lliure
de Gràcia. Li van dir que,
en el termini d’un any, es
podien fer les obres però,
segurament, obviava les
dificultats econòmiques i
polítiques. Uns entrebancs
que han endarrerit l’entra-
da dels cascos dels paletes
cinc anys.

El Teatre Lliure de Grà-
cia no era de propietat.
Fins fa tres anys, era un es-
pai de Cooperativa La Lle-
ialtat, que el cedia per un
lloguer a la companyia de
Fabià Puigserver. Els pa-
trons del Teatre Lliure
consideraven que la refor-
ma no es podia fer a costa
del pressupost escènic, per
la qual cosa s’exigia una
altra derrama de les insti-
tucions que figuraven a la

fundació. Les administra-
cions es van negar a fer
una aportació econòmica
en una propietat privada.
Va caldre una llarga nego-
ciació per acordar que hi
hauria pressupost públic
específic si La Lleialtat ce-
dia l’espai a la fundació.
Aquesta es compromet a
mantenir la programació
d’arts escèniques a Gràcia,
cedir un despatx a la co-

operativa i fer-hi una apor-
tació mensual que ajudarà
a donar continuïtat a l’en-
titat cultural. El debat es va
produir mentre les institu-
cions i l’equip creatiu dis-
cutien el nombre de sales
que podien estar obertes i,
en conseqüència, el pres-
supost que s’havia d’as-
signar. Una de les alterna-
tives era fàcil: desvincular
la sala històrica que, ca-

sualment, estava tancada.
Aquest punt, però, era in-
negociable per als patrons
històrics.

Va ser el moment, des
de l’Ajuntament de Barce-
lona, per buscar altra vega-
da alternatives que exclo-
guessin l’equip artístic del
Lliure de Gràcia. Princi-
palment, es van donar
dues opcions: un espai per
a la dansa contemporània

(L’Espai ja estava en crisi)
o un escenari per a les no-
ves propostes dramatúrgi-
ques. En la temporada se-
güent, el mateix Rigola
obria un cicle, Radicals

Lliure, d’aquestes disci-
plines a Montjuïc. Sem-
blava un avís a navegants
possibilista: dedicar par-
cialment la sala històrica a
aquests creadors i fer-ho
compatible amb les pro-

postes més convencionals
que necessiten una sala de
mitjà format, amb 300 es-
pectadors. Aquest, de fet,
és l’argument clau de Ri-
gola: Montjuïc no té un es-
pai específic amb aquestes
dimensions. La solució és
posar els espectadors en el
mateix escenari de la Puig-
server. Una de les peces va
ser Marie i Bruce. Al dra-
ma d’una parella es pro-
jectava una festa que pas-
sava, precisament, al Lliu-
re de Gràcia. També con-
testatari va ser el programa
de mà del 2006/07, en què
els actors de la companyia
es retrataven a la sala tan-
cada. Una demostració evi-
dent de sentit de possessió.

L’Espai Lliure, sí
L’obertura a l’històric de
Gràcia sí que implicarà un
tancament. El 2009/10 no
es tornarà a programar a
L’Espai Lliure, una sala
destinada a assaig però
que va coexistir uns anys
amb la Fabià Puigserver i
la de Gràcia.

Sis anys orfes del Lliure de Gràcia
Ahir van començar les reformes al teatre històric, que ha viscut tensions polítiques en el que havia de ser una obra senzilla

� Aquesta llarga aturada que ha
afectat el Lliure de Gràcia no és la
primera que hi ha hagut. El 1999, co-
incidint amb la recent inauguració de
l’equipament de Montjuïc del 1998,
es va decidir fer unes obres de poc
més de quatre mesos, que va assumir
econòmicament la Fundació del
Teatre Lliure. Aquesta baixada de
persiana per raons arquitectòniques
ja va suposar un niu de conspira-
cions. Hi havia moltes veus del sec-
tor teatral que es queixaven que el
Lliure hagués gaudit d’un gran fi-
nançament per a la construcció del

� Àlex Rigola va programar només tres
mesos a l’històric de Gràcia. És un dels
defensors més bel·ligerants de mantenir
en nòmina dins del Lliure la sala històrica

Àlex Rigola s’explica davant la família del Teatre Lliure, ahir al migdia./ GABRIEL MASSANA
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nou equipament a Montjuïc i que ara
encara disposés d’aquest espai. De
fet, des de la mateixa entitat hi havia
veus que defensaven un trasllat va-
lent a Montjuïc i que no se segre-
guessin esforços en dues adreces di-
ferents.

Tot i que tot acabaria en res, es van
plantejar atorgar per concurs la ges-
tió del local, que era propietat de la
Cooperativa La Lleialtat. Monti va
fer un dels últims espectacles al local
de Gràcia, amb gran èxit, i això (jun-
tament amb la deplorable situació
del circ a Catalunya) va convertir

on va néixer la companyia sota el guiatge
de Fabià Puigserver el 1976 i, potser per
això, va plantejar que la sala de mitjà for-
mat necessitava una obra de reforma. Ell
pronosticava uns treballs que només ha-

vien de durar dotze mesos. Poc es podia
imaginar aquesta travessia pel desert.
Comptava que tindria el suport econòmic
de les institucions i es va trobar que algu-
nes intentaven desvincular la sala de la

aquesta art escènica en la primera de
les candidates. Cesc Gelabert, ballarí
resident del Lliure, es presentava
com la segona de les opcions, amb
un projecte de centre coreogràfic.
Han calgut set anys més perquè fi-
nalment es concreti un centre d’a-
quelles característiques: el Mercat
de les Flors. Finalment, la directora
teatral Carme Portaceli també era
una de les candidates amb un projec-
te teatral d’experimentació (que ara
ha consolidat a la Nau Ivanow sota la
sigla de la Factoria Escènica Interna-
cional).

història del Lliure. El calendari que ha
anunciat Rigola s’ha anat endarrerint,
d’any en any. El primer anunci d’inaugu-
ració va ser pel 2004. Ara es completarà el
2009/10. Sis anys orfes.

Dansa, circ i taller teatral, nuvis abandonats




