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‘Una història catalana’
OPINIÓ✒ “Ara farem que parlem pallarès”,

diu una de les actrius que componen el
repartiment superlatiu d’Una història
catalana, una obra de teatre que ningú
no s’hauria de perdre. I, efectivament,
els actors es posen a parlar en pallarès,
i al cap d’un moment, els mateixos actors
són a la Mina i parlen castellà cañí. Tot lli-
ga de meravella, quatre objectes i dues
portes fan dos mons, i l’obra és quasi
perfecta (el quasi és pel final, que s’allar-
gassa una mica: algú podria fer saber al
senyor Mascarell que aquí sí que hi po-
dria aplicar la tisora i no en altres ban-
des?). Fa riure, fa estremir, té bruixes de

muntanya, quinquis atracadors de
bancs, escopetes, el dimoni, el Sama-
ranch (i això són dos personatges dife-
rents), fills de bona família comprant
quilos de cocaïna, promotors immobilia-
ris sense escrúpols, i tots tenen por,
molta por. Ja ho diu el tràiler de l’obra:
“Catalunya, terra d’acollida. Vés amb
compte”. Retinguin el nom de l’autor: Jor-
di Casanovas. Ja el coneixien? No hi fa
res, tornin-lo a retenir. Sí, és el de la
companyia FlyHard, amb sala pròpia.
Amb sala pròpia? Sí, al barri de Sants.
N’hi ha que no esperen que els vinguin a
buscar del TNC i s’espavilen. Però Una

història catalana no es representa al
TNC? Sí, dins del projecte T6, que és allò
tan llauna de vegades dels dramaturgs
emergents, però que, de sobte, oh mira-
cle!, funciona, i ens dóna la Terra Baixa
del segle XXI, amb un Manelic crescut a
la Mina i rebutjat per una pubilla catala-
na de les Tres Torres que, entre l’espa-
sa i la paret, li confessa que no es pot ca-
sar amb ell: “Perquè no ets d’aquí”.

Que no és d’aquí? Això ja ho veurem.
El Cala, o Andrés Herrera –quin prodigi
d’actor, per favor!–, té clar que, si no
l’accepten d’una manera, ho faran
d’una altra. Comprarà tot Catalunya. I a

fe que ho intenta, o almenys simbòlica-
ment, que som al teatre: és a punt de
comprar una muntanya sencera, una
muntanya com la de Tor, plena de pa-
llaresos primitius, gairebé salvatges,
covards, i que no seran fàcils de con-
vèncer. Alguns es voldran vendre per
quatre xavos, d’altres es faran les brui-
xes per defensar-se (Míriam Iscla ho fa
tan bé que jo mateixa tinc dubtes que
no ho sigui, de bruixa). De l’obra, en
surts fent pudor de pólvora i amb una
pregunta al cap: “Però com s’hauria po-
gut fer català, El Cala?” Potser si hagués
fet que parlava pallarès?
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ARTS ESCÈNIQUES

Lluís Pasqual oficia el retorn
de Boadella a Catalunya

El nou director del Teatre Lliure
va descobrir ahir tot el cartell de la
temporada que ve, que tindrà un
alt voltatge polític. La transició de
l’era Rigola a la de Pasqual és evi-
dent, però no vol ser traumàtica.

més, els russos tornaran amb La
tempestad dirigida per Declan Don-
nellan. Altres noms propis que des-
taquen entre les 25 propostes del
cartell són el director Mario Gas
(amb Un fràgil equilibri d’Edward
Albee), la companyia Animalario,
els Comediants, que faran tàndem
nadalenc amb el clown Blai Mateu,
els dos rigolians Carles Santos i
Cesc Gelabert, Patrice Chéreau di-
rigint un Koltès i el bombollaire Pep
Bou. Pasqual també ha reservat lloc
per a joves directors com Pau Miró,
Juan Carlos Martel, David Selvas
(amb Laia Marull fent de Hedda Ga-
bler), Iban Beltran i Alfredo Sanzol.

L’única clucada d’ull a la nostàl-
gia del Lliure, de la qual Pasqual s’ha
declarat vacunat tot i ser-ne un dels
fundadors, són una sèrie de lectures
dramatitzades, Cartes Lliures, on
actors de la vella guàrdia recitaran
cartes anònimes de la retirada repu-
blicana, junt amb altres grans tò-
tems de l’escena (des de Flotats a
Echanove i des de Boris Ruiz a Ro-
sa Maria Sardà) que posaran veu a
Txékhov, Dalí, Joyce i Porcel.

Canvis i reivindicacions
Lluís Pasqual va dir que volia obrir
les finestres del Lliure i fer córrer
l’aire per explicar el canvi de cares
en els repartiments i en l’equip di-
rectiu, i no va voler marcar una úni-
ca línia: “A la programació han de
poder conviure Núria Espert i Mar-
cel·lí Antúnez”, va exemplificar.
També va anunciar que s’anul·laven
les figures d’artistes residents crea-
des per Rigola. A més, va dir que “no
és només responsabilitat del Lliu-
re dedicar-se a les noves dramatúr-
gies i a programar espectacles inter-
nacionals”. Més enllà de les queixes
per les retallades i la preocupant si-
tuació social, Pasqual es va pronun-
ciar sobre la possible desaparició
del CoNCA: “Em semblaria una pèr-
dua de llibertat”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Es respirava una sen-
sació estranya ahir a la presentació
de la temporada 2011-12 del Teatre
Lliure. El mestre de cerimònies ja
no era Àlex Rigola, sinó Lluís Pas-
qual, però a la foto de família hi ha-
via moltes cares habituals del tea-
tre. En la transició rodaran caps, pe-
rò potser menys dels que s’espera-
ven. Tot i així, la programació fa una
olor pasqualiana indubtable: l’ence-
ten Maria del Mar Bonet i Núria Es-
pert i la tanca Amadeu, una sarsue-
la sobre Amadeu Vives dirigida per
Albert Boadella. Com ho ha fet per-
què el director d’Els Joglars torni al
Lliure després del seu Adiós Catalu-
ña del 2007? “Demanant-li. Ha es-
tat fàcil”, va assegurar Pasqual.

“Si hagués de dir un adjectiu, di-
ria que m’ha quedat una temporada
molt política. Si hi ha curiositat pel
que passa al carrer, això es reflecteix
al teatre amb una nova mirada po-
ètica. Diria que els temes del 15-M
estan tots aquí dins”, va resumir el
director assenyalant la programa-
ció. Ell mateix dirigirà Quit. Els ir-
responsables són en vies d’extinció,
una reflexió sobre el capitalisme de
Peter Handke; Carme Portaceli hi
portarà la lliçó dels jueus polonesos
de La nostra classe i Àlex Rigola
–“Trenquem el malefici que un di-
rector quan marxa d’un teatre no hi
torna”, va dir el seu successor– diri-
girà un Shakespeare, Coriolà.

El primer muntatge monumen-
tal de l’any serà la trilogia La costa
de la utopia de Tom Stoppard inter-
pretada per una companyia russa de
més de cent actors i de set hores; a

A dalt, La tempestad, obra en rus i dirigida per Declan Donnellan. A
sota, el director Lluís Pasqual i Eduard Fernández. JOHANN PERSON / ROS RIBAS

El nou director del Lliure presenta la temporada vinent

Política
“El que passa
al carrer es
reflecteix al
teatre. Hi són
tots els temes
del 15-M”

Eclèctica
“Han de poder
conviure a la
programació
Núria Espert i
Marcel·lí
Antúnez”

Un festival ‘radical’ i espectacles familiars
Les novetats

Reneix el festival NEO
“Pasqual no es carregarà els Radi-
cals –va dir per frenar suspicàci-
es–. Farem créixer aquest planter
de noves dramatúrgies”. Amb el
Mercat, l’Institut del Teatre i La
Seca impulsaran el festival NEO.

Un nou cicle infantil
“Rigola s’havia compromès a tan-
car l’Espai Lliure, però jo no”, va
dir Pasqual. Aquesta sala acollirà
en el primer trimestre de l’any els
tres espectacles infantils del cicle
El Lliure Dels Nens.

30.000 entrades més
“En una època difícil, no volem
abaixar la qualitat ni la quantitat,
perquè el públic de teatre augmen-
ta”. Han posat més entrades a la
venda, superen les 136.000 locali-
tats, i faran funcions els dimarts.

25 coproduccions
Hi haurà 25 espectacles, més que
l’any passat. Com ha estat possible?
Perquè tots són coproduccions amb
altres teatres. Cinc són amb Tem-
porada Alta-El Canal. Cinc són es-
pectacles internacioanls.


