
El retorn de Pasqual al Lliure obre 
un any mogut en el teatre de BCN

El director estrena aquesta nit ‘Celebració’ a la 
sala de Gràcia que va contribuir a fundar el 1976

Julio Manrique prepara l’aterratge al Romea, mentre 
que Ricardo Szwarcer s’acomiadarà del Grec

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l protagonista, afirma que 
curat de virus nostàlgics, in-
sisteix a donar normalitat a 
l’estrena. Però el retorn de 

Lluís Pasqual al renovat Teatre Lliu-
re de Gràcia adquireix, sens dubte, 
aires d’esdeveniment. Serà aquest 
vespre amb Celebració, la comèdia del 
nobel anglès Harold Pinter que va 
viure la seva estrena catalana en l’úl-
tim festival Temporada Alta. Gaire-
bé 11 anys després d’acomiadar-se de 
la històrica sala de Gràcia amb la se-
va versió de L’hort dels cirerers torna a 
la sala que va contribuir a fundar el 
1976. I al teatre que dirigirà a partir 
de l’estiu que ve oficialment, com a 
substitut d’Àlex Rigola, tot i que de 
fet ja està embrancat en la definició 
de la temporada 2011-12.
 L’arribada de Pasqual a la direc-
ció del Lliure és un dels canvis prin-
cipals en un any que serà mogut en 
alguns dels principals escenaris bar-
celonins. Julio Manrique, el nou di-
rector del Romea, va estrenar ahir al 
Lliure de Montjuïc un muntatge es-
pecial per partida doble. La seva ver-
sió de L’arquitecte, de l’autor escocès 
David Greig, significa tant el seu de-
but a la Sala Fabià Puigserver com el 
seu comiat de director resident del 
mateix Lliure.
 Aquesta ha estat una temporada 
molt intensa per a l’actor i director, 
amb el muntatge sense pausa de du-
es obres d’envergadura. Perquè Man-
rique va iniciar el curs amb l’estrena 
de L’hort del cirerers al Romea, i ara té 
quatre mesos per tancar la progra-
mació del que serà el seu primer any 
com a director artístic del teatre del 
carrer d’Hospital.

AMB GENEBAT I SELVAS / «Tinc un des-
patx al Romea i després de l’estrena 
m’hi dedicaré de ple», va comentar 
l’actor i director a aquest diari. A més 
a més d’una direcció pròpia, la res-
ta de la programació estarà marca-
da per la seva «personalitat i una mi-
rada moderna», com ja va anunciar 
el dia de la seva presentació. «No sa-
bria fer-ho d’una altra manera i su-
poso que la meva manera de veure el 
teatre és la que va fer que m’escollis-
sin per al càrrec», va afegir. Gent del 
seu entorn més pròxim, com Cristi-
na Genebat i David Selvas, seran una 
part activa en el seu mandat de tres 
anys.
 En una programació amb majo-
ria de produccions catalanes, a Man-
rique li agradaria comptar també 
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amb alguna d’estrangera, «sempre 
que no s’emporti la meitat del pres-
supost», i tampoc n’hi faltaran de la 
resta de l’Estat espanyol. Sempre que 
responguin a aquesta «mirada mo-
derna» per la qual aposta Manrique, 
i el nom d’Alfredo Sanzol es fa inevi-
table amb les exitoses incursions a 
la cartellera barcelonina: Sí, pero no 
lo soy, que es va veure a l’Espai Lliu-
re, i la recent Delicades, amb T de Tea-
tre, en l’última edició del Grec. San-
zol va estrenar a finals de setembre a 
Madrid Días estupendos, que comple-
ta la trilogia que va iniciar amb Risas 
y destrucción i Sí, pero no lo soy.

LA CINQUENA EDICIÓ / El Grec serà un al-
tre dels escenaris on es tancarà una 
etapa en la seva direcció. Aquest apa-
rador escènic tan rellevant afrontarà 
la cinquena, i última edició, sota el 
mandat de l’argentí Ricardo Szwar-
cer. Com ja va passar en la seva de-

signació el 2006 com a successor de 
Borja Sitjà i amb altres espais muni-
cipals com el Museu Picasso o La Vir-
reina Centre de la Imatge, l’Institut 
de Cultura té previst convocar un 
concurs públic per elegir el nou di-
rector del festival d’estiu de la ciutat 
abans de la celebració de les elecci-
ons municipals.
 El Consell de Cultura de l’ajunta-
ment barceloní designarà una jun-
ta de selecció, de la qual poden for-
mar part membres no vinculats a 
l’ajuntament, encarregada d’elegir 
el millor projecte. El guanyador del 
concurs es coneixerà, aquest estiu, 
abans de l’inici de la mostra.
 Fora de Barcelona no serà el Grec 
l’únic festival català que canviarà de 
timoner. Jordi Durán Roldós s’estre-
narà al setembre a la Fira de Tàrrega, 
i Oriol Aguilà ho farà una mica abans 
com a nou responsable del festival de 
Peralada. H

33 Lluís Pasqual, dret dimarts passat al Lliure de Gràcia, entre Roger Coma i Clara Segura, dos dels intèrprets de ‘Celebració’.
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33 El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) també viurà canvis en les 
pròximes setmanes, encara que 
en el seu cas estaran directament 
vinculats a les re-
cents eleccions ca-
talanes i al nome-
nament de Ferran 
Mascarell com a nou 
conseller de Cultu-
ra. El director ar-
tístic, Sergi Belbel, 
té un contracte fir-
mat fins al juny del 
2013 i la seva figura 
suscita tant de consens que no es 
contempla la possibilitat d’un re-
lleu abans d’aquesta data. El con-
sell d’administració del TNC sí que 

CANVIS AL CONSELL DEL TNC

EL GRAN TEATRE PÚBLIC

està compost per membres vincu-
lats a la Conselleria. Alfred Fort, per 
exemple, és administrador general 
del TNC des de l’abril del 2007 com 

a substitut de Joan 
Francesc Marco, tot 
i que aquest era con-
seller delegat quan 
la Conselleria esta-
va en mans del PSC. 
El nomenament de 
Fort es va produir 
després de l’arriba-
da de Joan Manuel 
Tresserras a Cultu-

ra. Ara amb CiU el Govern i Masca-
rell de conseller s’haurà de reno-
var el consell del gran teatre de la 
Generalitat.
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Víctor Pi (foto) és un dels  
actors d’aquest muntatge  
dirigit per Pep Tosar a partir  
de l’obra d’Antonio Tabucchi.


