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l 2 de desembre de 1976, en un

local del barri de Gracia lIogat a

una cooperativa de consum (La

Lleialtat), un grup d'actors, direc-

tors i tecnics va obrir les portes
del Teatre Lliure. Des d'aleshores, la volun-

tat d'entendre el teatre com un servei pú-

blic partint del dret democratic del ciutada
d'accedir indiscriminadament a la cultura,

amb una actitud de compromís etic i es-

tetic lIigat al present i una concepció del
teatre com a "art", és a dir, com una "arte-

sania", ha transitat els 35 anys d'historia
del Teatre Lliure.

Durant aquests anys, espectadors i actors

de diverses generacions han crescut, han

apres a estimar el teatre compartint junts

un mateix viatge. Un viatge al qual, també
es van acabar sumant les institucions, fent
de la vocació del Lliure --convertir el teatre

en un servei públic- una realitat: la de ser-

ho. Gracies a totes aquestes persones, el
Lliure ha crescut i s'ha renovat.

Hem crescut obrint una nova seu, gran,

ben equipada i moderna, a la muntanya de

Montju"ic, a I'antic Palau de l'Agricultura,
envoltada de verd i de lIum. Amb una sala

del tot polivalent, amb gran capacitat i

unes dotacions tecniques extraordinaries

que la fan única i envejada arreu. luna

altra de petita i proxima on veus i vius el

teatre de prop. Amb un bar restaurant on

anar a fer copes i sopar a la terrassa, abans

i després de la funció. I també ens hem re-

novat. Hem renovat I'antiga seu de Gracia,

mantenint les dimensions de proximitat i

la calidesa que la fan especial i immillora-

ble per a I'art de I'actor.

Per als nostres imprescindibles com-

panys de viatge que són els espectadors,

hem dissenyat una serie d'abonaments

que volen adaptar-se a les diverses
necessitats i demandes.

El Lliure vol ser un teatre que es projecti

cap al futur seguint la idea de reflectir la

nostra imatge com a persones i com a ciuta-
dans, rica, complexa, contradictoria, noble,

apassionant, atractiva i, en definitiva, mai

avorrida. Un teatre on el públic cons-

titueixi cada dia una assemblea, on si-

guem capa~os de compartir sentiments
d'una manera individual i col.lectiva i,

sobretot, lIiure.
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ROSRIIAS,
FOTOGRAFD'ESCENA
Quanel 1976 es creavael Lliure,
'un teatre d'art per tothom',
el! formava part de I'equip
fundador per col.laborar fent les fotogra-
fíes. Un cas curiós, sense precedents en
la historia de I'escena catalana. Fotogra-
fia de teatre? I tant que existia: aquel les
entranyables estampes esglaiades de prin-
cipis de segle de Mateu i Audouard; els
reportatges de Gabriel Casas d'inicis deis
30; o I'impressionant fons de Pau Barceló
construrt al lIarg de decades, entre molts
altres. La majoria de professionals, espe-
cialment els fotoperiodistes, han captat
un espectacle en un moment o altre de la
seva carrera.

El! no era ni tan sois fotograf. Pero sí una
persona que aposta pel teatre en un espai
amb filosofia propia. El Lliure, fugint de les
limitacions de la perspectiva a la italiana,
apropant I'espectador des de qualsevol
punt de vista possible, li va permetre allo
que volia: mirar. Sense pretensions de mar-
car estil ni vassallatge davant de la tecnica.
Només mirar, és a dir, pensar i sentir,
capbussant-se en el procés creatiu tea-
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tral i en les emocions deis personatges,
construint un univers de metatores visuals

suspeses en I'espai i el temps per obte-
nir, finalment, la veritat del simulacre d'un
món propiament artificial a través de la fo-
tografia escenica.
I també retratar el professional, despullar-Io
en blanc i negre,sempre miranta camera,
donant la benvinguda a I'espectador abans
de produir-se la il.lusió de I'acte teatral.
I del Lliure al món... tan sois un petit paso
De manera natural, ell ha creuat fronteres,
no només físiques, i la seva mirada s'ha
escampat per la resta de l'Estat espanyol
i d'Europa. 1, involuntariament, també ha
creat escola.

Fa més de trenta anys que Ros Ribas viu
el teatre amb la camera. Hem crescut, pro-
fessionals i espectadors, gracies a aquest
ull generós que ofereix en cada imatge
I'espai per trobar el significat propi, per-
sonal i intransferible, a qui mira la seva
obra. Exposar aquesta retrospectiva a casa
seva és, sens dubte, un deis grans esdeve-
niments per gaudir i celebrar la nava tem-
porada teatral. Teresa Ferré

ROS RIBAS. FOTOGRAFD'ESCENA

exposiciócomissariadaper
Josep RosRibas i AuroraRosales
disseny SalvadorBolta
organitzadaper I'INAEM-CentroDramático
Nacional i el TeatreLliure
amb la col.laboraciódel Ministerio de Cultura
i l'lnstitut RamonLlull
Montju"ic.Accésa la Sala FabiaPuigserver.
Del 3 d'octubre al final de la temporada
Obertels dies de funció, dues horesabans
de I'inici de I'espectacleI EntradagratuIta
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