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Lluís Pasqual es perfila com 
a nou director del Lliure 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La margarida ja sembla desfullada 
del tot. Tot apunta que Lluís Pasqual 
prendrà el relleu d’Àlex Rigola al cap-
davant del Teatre Lliure quan fina-
litzi el seu mandat, l’estiu del 2011. 
El patronat de l’entitat mantindrà 
aquest migdia una reunió dins del 
procés per a l’elecció del nou direc-
tor artístic. En els últims mesos, els 
noms de Carme Portaceli, Carlota 
Subirós i Julio Manrique han apare-
gut també a les quinieles com a pos-

El patronat es reuneix 
avui per consensuar  
el relleu d’Àlex Rigola

sibles candidats al càrrec.
 El nou mandat coincidirà amb la 
recuperació de la històrica sala de 
Gràcia, cosa que atorga a l’elecció de 
Pasqual un contingut simbòlic de 
rescabalament professional per ha-
ver estat, amb Fabià Puigserver, Pe- 
re Planella i Carlota Soldevila, direc-
tor fundador del teatre l’any 1976. 
Va tornar a posar-se al capdavant de 
la sala, des del 1998 fins al 2000, pe-
rò va renunciar al càrrec al no sen-
tir-se recolzat per les administraci-
ons, que ara pretenen cicatritzar la 
ferida.
 Nascut a Reus l’any 1951, el direc-
tor d’aplaudits muntatges com el 
recent La casa de Bernarda Alba comp-
ta amb un extens i prestigiós currí-

culum que inclou, entre altres càr-
recs, la direcció del Centro Dramáti-
co Nacional d’Espanya-Teatro María 
Guerrero de Madrid, del Teatre d’Eu-
ropa-Théatre de l’Odéon de París, de 
la Biennal de Teatre de Venècia i del 
Teatre Arriaga de Bilbao. A més Pas-
qual també va ser comissionat per 
l’Ajuntament de Barcelona per al 
Projecte Ciutat del Teatre i ha rebut 
importants premis i distincions ho-
norífiques.
 Pasqual va apujar el teló del Lliu-
re de Gràcia amb la seva obra Camí 
de nit, però serà Àlex Rigola qui inau-
gurarà la renovada sala, a finals de 
setembre, amb una versió del clàs-
sic de Tennessee Williams La gata da-
munt la teulada. H 33 Pasqual, un dels fundadors del Lliure de Gràcia, el 2004.
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UNa Obra DESVErGONYIDa DEL SEGLE D’Or

Una comèdia soldadesca de 
Lope de Vega arriba al Victòria

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

R
eivindicar títols del millor 
teatre espanyol del Segle 
d’Or. Aquest és l’objectiu 
que mou la Compañía Na-

cional de Teatro Clásico (CNTC), que 
desembarca aquesta nit a Barcelona. 
Ho farà al Teatre Victòria, la seva seu 

La Compañía 
Nacional de Teatro 
Clásico aborda ‘¿De 
cuando acá nos vino?’

habitual a Barcelona, amb ¿De cu-
ando acá nos vino?, un títol poc cone-
gut però que amaga una de les «mi-
llors comèdies creades» per Lope de 
Vega, en paraules d’Eduardo Vas-
co, el director de la companyia. En 
aquesta ocasió, el timó el porta un 
director convidat, el canari Rafael 
Rodríguez.
 Argumenta Vasco la seva sentèn-
cia perquè es tracta d’una comèdia 
de capa i espasa, «soldadesca» i ur-
bana, que és una magnífica obra sor-
tida de l’Arte nuevo de hacer comedias, 
l’assaig sobre el qual Lope de Vega 
va edificar el seu teatre. ¿De cuando 

acá nos vino? té una trama gairebé im-
pròpia del seu temps, inicis del segle 
XVII. Una mare (soltera) i la seva filla 
es disputen el mateix galant, un sol-
dat embrancat en la guerra de Flan-
des que torna a Madrid durant un 
parèntesi bèl·lic. Aquest soldat, fo-
ra del seu hàbitat natural, no coneix 
els codis de comportament a la cort. 
Un amic, bastant més espavilat que 
ell, l’adoctrinarà i d’aquesta manera 
es farà passar per un parent per con-
quistar la filla (Ángela), a qui prefe-
reix abans que la mare (Bárbara). «És 
el Lope més lliure perquè les dones 
tenen la clau de la casa, i no el pa-
re, el germà o el marit», apunta Vas-
co. Un germà de la mare, no obstant, 
haurà d’exercir de mediador per re-
soldre el conflicte.

RIGOR TRADICIONAL / «És una comèdia 
desvergonyida», comenta Rafael Pé-
rez Sierra, l’autor de la versió, i que 
segueix estretament vinculat a una 
companyia que va dirigir com a suc-
cessor d’Adolfo Marsillach. «És un 
teatre viu, tant en la vida com en la 
poesia», subratlla.  Aquesta vivesa 
porta a considerar l’obra com un an-
tecedent del vodevil. La versió de Pé-
rez Sierra respon al rigor tradicional 
de la CNTC. «S’ha de respectar el llen-
guatge de l’època. No es pot entrar a 
sac amb paraules del nostre temps. 
Estem fent teatre en vers, amb dèci-
mes i quarteres».
 En aquest sentit, igual de contun-
dent es mostra Eduardo Vasco, que 
destaca el valor d’oferir sempre mú-
sica en directe en tots els seus mun-
tatges. «Actualment resulta més sor-
prenent veure una viola de gamba 
en un escenari que un vídeo, que 
ens sembla una pèrdua de temps». 
Aquesta música, sempre antiga, de 
l’època, la interpreten un violí bar-
roc, una guitarra barroca, un arxilla-
üt, un violoncel barroc i percussió. 
Les escasses llicències que es conce-
deix la companyia solen recollir-se 
en l’escenografia i en un vestuari de 
fantasia.
 ¿De cuando acá nos vino? es va es-
trenar en el festival d’Almagro pas-
sat, on la CNTC presentarà l’estiu 
que ve una nova versió d’El alcalde de  
Zalamea. H

33 una escena de ¿De cuando acá nos vino?, de  Lope de Vega, a càrrec de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

JuAN ANTONiO DÍAZ ÁLVAREZ

‘De cuando acá nos vino’
3Victòria • Fins al 9 de maig • A partir de 21 €

J L’aterratge de la companyia 
a Barcelona és doble. Després 
de 22 funcions de ¿De cuando 
acá nos vino? n’arribaran 16 
més, a partir del 14 de maig, d’El 
pintor de su deshonra, un drama 
d’honor de Calderón de la Barca, 
l’altre gran dramaturg del Segle 
d’Or. La CNTC té un estret vincle 
amb el Victòria, on va presentar 
10 espectacles durant sis 

‘EL PINTOR DE SU DESHONRA’

AVANÇ

temporades seguides, entre els 
anys 1994 i 2001.

J El seu objectiu és consolidar 
títols i ampliar repertori. Per cobrir 
l’objectiu, la CNTC compta amb 
tres elencs, incloent-hi un jove de 
planter, que mouen uns 60 actors 
i músics. Més de la meitat de les 
seves funcions les fan fora de la 
seva seu. 
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