
Llibertat i teatre 
s’alien al carrer 
de Montseny
El Teatre Lliure va néixer el 1976 a Gràcia i 
va ajudar a renovar l’escena teatral catalana

El Teatre Lliure de 
Gràcia es va inaugu-
rar l’1 de desembre 
de 1976, amb  Camí 
de Nit, 1854 . Però el 
seu origen és menys 
conegut. 
 La tardor del 1975, 
Joaquim Gubern, la 
seva dona i el seu fill 

petit van anar al Casino de l’Alian-
ça del Poble Nou a veure Quiriquibú, 
dirigida per Fabià Puigserver i basa-
da en textos de Joan Brossa, de ten-
dència avantguardista. El grup L’Es-
corpí volia convèncer Gubern, pre-
sident de la Cooperativa Obrera La 
Lleialtat, que els cedís el teatre de la 
l’entitat, al carrer de Montseny, on 
feien teatre tradicional i ball. «Anar 
al Poblenou era una aventura sense 
metro», explica Guillem-Jordi Gra-
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que s’instal·lava al barri. «Gent més 
progressista, professionals liberals, 
del món de l’ensenyament…També 
hi va haver implicació en els movi-
ments veïnals». 

De Gràcia a Montjuïc

El Lliure es va quedar petit aviat. El 
1986 hi va haver un intent d’obrir 
un centre teatral a la plaça de toros 
de Les Arenes. «Era un gran projec-
te de dues macrosales unificables, 
fins i tot a l’últim pis hi aniria el Mu-
seu del Teatre». L’ajuntament no ho 
va acceptar perquè creia que Les Are-
nes era l’expansió natural de la Fira, 
abans que se n’anés a l’Hospitalet.  

La negativa va ser fins i tot positiva, 
ja que  l’alternativa seria més útil: el 
Palau de l’Agricultura, a Montjuïc, 
on el Lliure va inaugurar seu el no-
vembre del 2001. Qui no ho va veure 
va ser Fabià Puigserver, que va morir 
deu anys abans, el 1991.
 A Gràcia, el Lliure segueix tenint 
el seu teatre, malgrat cants de sire-
na que parlaven d’un espai per a la 
dansa o bé passar-lo a una produc-
tora privada. «Volíem tenir una pla-
taforma com ho va ser el 1976 per a 
nosaltres». I Gubern va quedar con-
tent, segons Guillem-Jordi Graells. 
«És un fan nostre. Fa poc va venir a 
la nostra última estrena». H

33 De revolució a símbol 8 Façana del Lliure, que va conquistar Gràcia.
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ON I QUAN: Carrer de Montseny, 47. Obert 
de les 17.00 fins al final de la funció.

ells, codirector del Lliure del 1977 
al 1980. «Fèiem una o dues produc-
cions a l’any, no hi havia públic». La 
Cooperativa La Lleialtat, dedicada a 
l’alimentació, estava en crisi. 
 Joaquim Gubern no sabia com re-
accionar a l’acabar l’obra. Ni ell ni 
la seva dona semblaven gaire con-
vençuts. L’escenografia de Puigser-
ver era renovadora per al teatre ca-
talà de l’època: eliminava l’escenari 
elevat i el públic quedava a nivell de 
l’escena. Però al seu fill, que no ha-
via anat mai al teatre, li va encantar. 
Aquell grup podia rejovenir el seu 
públic, així que Gubern va convèn-
cer la Cooperativa. El grup liderat 
per directors com Puigserver, Pere 
Planella i Lluís Pasqual va començar 
el Teatre Lliure. 
 El local necessitava reformes, pe-
rò no hi havia pressupost. Així que 
directors i actors es van posar mans 
a l’obra, literalment. «També hi havia 

una raó estètica. El Fabià creia que la 
coherència de l’espectacle era que 
la creació es fes en el teatre, en el 
passat la seva mare cosia vestits. Es 
volien fer les escenografies a dins. 
Teníem només un il·luminador i un 
maquinista. Tots cosien i pintaven, i 
fins i tot el Fabià i els actors enderro-
caven parets o recollien runa». No hi 
faltaven problemes, com el soroll ex-
tern. «Se sentien les motos que pas-

saven a gran velocitat per Montseny 
o Torrent de l’Olla», afegeix Graells. 
 La inauguració del Teatre Lliu-
re va coincidir amb un canvi soci-
al a Gràcia. «Va ser la primera acti-
vitat de fora del barri que va venir a 
Gràcia. La gent només hi anava per 
la festa major». Si bé la relació amb 
els veïns de tota la vida va ser «relati-
va», en paraules de Graells, el Lliure 
va connectar amb un nou gracienc 

Els actors i directors van 
treballar en les primeres 
reformes del teatre

UNA històriA de GrÀCiA...  El Teatre Lliure
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CRUÏLLA PASSEIG 
DE GRÀCIA / 
DIAGONAL
Gràcia q La imatge data de l’any 
1928 i mostra la confluència del 
passeig de Gràcia amb la Diagonal. 
En aquesta fotografia firmada per 
Fergui es pot apreciar l’església 
convent de Nostra Senyora de 
Pompeia, obra d’Enric Sagnier 
Villavecchia. La foto permet 
observar, en primer terme, una fila 
d’automòbils de l’època. A la dreta, 
una imatge del mateix enclavament 
divendres passat.
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