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Pasqual reivindica el Lliure 
com a «teatre d’actors»
3La programació constarà de 31 espectacles, i cap d’internacional

MARTA CERVERA
BARCELONA 

D
avant del desolador pano-
rama que presenta la crisi 
i les dades econòmiques 
que bombardegen el ciu-

tadà corrent, Lluís Pasqual proposa 
una temporada «lluminosa» amb 31 
espectacles, cinc menys que l’anteri-
or, i cap d’internacional. Los hijos se 
han dormido, de l’argentí Daniel Ve-
ronese, que es va veure a l’últim fes-
tival Temporada Alta amb un elenc 
argentí, arribarà amb una produc-
ció i actors espanyols.
 Mentre no arriben dies millors, 
Pasqual s’esperarà al Grec del 2013  
per acollir propostes estrangeres. El 
director del Lliure aposta per la «iro-
nia» i la «intel·ligència» per portar a 
l’escena la delicada situació actual. 
«El teatre ha de ser un antídot contra 
la por», va dir ahir després de reivin-
dicar el Lliure com a «teatre d’ac-
tors» davant la necessitat de «donar 
feina a la gent del gremi». Molts dels 
que hi seran el pròxim curs, com 
Anna Lizarán, Àlex Casanovas, Rosa 
Vila i Jordi Bosch, van anar a una pre-

sentació que va acabar amb un fort 
aplaudiment. 
 La temporada 2012-13 compta 
amb tres clàssics: La vida es sueño, de 
Calderón de la Barca, amb Blanca 
Portillo com a Segismundo; l’esmen-
tada Los hijos se han dormido, una ver-
sió de La gavina de Txékhov; i Els ferés-
tecs, de Goldoni, que dirigirà el ma-

teix Pasqual al maig i sense data de 
sortida per prorrogar.
 Carmen Machi farà doblet. Prota-
gonitzarà un dels plats forts de la 
temporada: Juicio a una zorra, de 
l’aclamat director Miguel del Arco, 
en què dóna vida a Helena de Troia; i 
també figurarà al repartiment de 
Dispara, agafa tresor, repeteix, una obra 

de Mark Ravenhill sobre la guerra 
que dirigirà Josep Maria Mestres.
 Alfredo Sanzol s’endinsarà en 
nous viaranys amb el repartiment 
femení de T de Teatre a Aventura!; i 
Animalario redescobrirà El montapla-
tos, de Harold Pinter, amb Guillermo 
Toledo i Alberto San Juan. Un altre 
duo, el que formen Sergi López i Jor-
ge Picó, posarà a prova l’home con-
temporani a Livingstone 30/40. L’onada, 
d’Ignacio García May i  Marc 
Montserrat, hi tindrà el seu lloc des-
prés de caure aquesta temporada a 
causa de les retallades. Intenta expli-
car com una societat tan culta com 
l’alemanya va permetre el triomf del 
nazisme.

ABUSOS I PÀTRIA / Més enllà de reflexio-
nar sobre la història recent d’Euro-
pa, els temes socials hi tindran un 
pes específic amb Blackbird, de David 
Harrower, estrenada el 2005 que di-
rigirà Pasqual i que aborda l’abús se-
xual. El monòleg Ivan i els gossos en-
dinsarà l’espectador en la Rússia de 
Putin a través de la història d’un nen 
abandonat a 30 graus sota zero.

 Pau Miró es quedarà al Lliure com 
a autor resident, on prepara una pe-
ça a la mida d’Anna Lizaran. Miró 
adaptarà La dona de la furgoneta, del 
britànic Alan Bennett, que retrata la 
curiosa història i la forta personali-
tat d’una dona que anava amb la se-
va casa a sobre. Jordi Casanovas, un 
altre dramaturg i director de la seva 
generació, estrenarà Pàtria, que re-
crea la història d’un candidat inde-
pendentista amb possibilitats d’arri-
bar a la Generalitat. 
 El grup de cambra Barcelona216 
obrirà la temporada el 10 d’octubre, 
més tard del que és habitual, amb 
Songs of wars I have seen, que ja s’ha 
presentat a l’Auditori, i participarà 
en una versió de L’estranger, d’Albert 
Camus, amb música de Gerhard. 

SENSE DÈFICIT // El Lliure tancarà la 
temporada actual sense dèficit, tot i 
patir una retallada d’1,3 milions 
d’euros del pressupost respecte al de 
l’any 2011, que va obligar a anul·lar 
tres espectacles. El teatre ha doblat el 
nombre d’abonaments, ha ingressat 
gairebé 925.000 euros en taquilla i 
ha registrat 69.128 espectadors, un 
67,3% d’ocupació enfront del 75% de 
l’anterior, l’última dirigida per Àlex 
Rigola. Les xifres no són definitives, 
perquè encara s’està prorrogant a la 
seu de Gràcia Els jugadors, de Pau 
Miró, un dels èxits de la temporada 
juntament amb la versió de Hedda 
Gabler de David Selvas, protagonitza-
da per Laia Marull. Va obtenir 99,2% 
d’ocupació i tornarà la temporada 
que ve. A la seu de Montjuïc l’obra 
més vista ha estat Quitt, amb un 76,6% 
d’ocupació. «Estic content», va resu-
mir Pasqual. H 

La presentació de La temporada 2012-13

Carmen Machi farà 
doblet i Pau Miró 
dirigirà Lizaran a ‘La 
dona de la furgoneta’, 
d’Alan Bennett

L’Espai Lliure 
s’obre a les noves 
generacions

33 L’Espai Lliure s’obrirà als crea-
dors d’entre 20 i 30 anys que no te-
nen fàcil donar a conèixer les se-
ves primeres propostes. Aquesta 
nova franja, que no afectarà el 
festival NEO, pretén atraure al 
Lliure «actors i propostes que no 
han estat mai en cap circuit». Fa-
cebook i Twitter seran la forma 
utilitzada tant per contactar amb 
ells com per comunicar-se amb el 
públic potencial. 

33El talent jove ocuparà la sala 
quan no hi hagi programació fa-
miliar, que seguirà endavant la 
temporada que ve. El nou cicle El 
Lliure dels nens ha tingut un 82% 
d’ocupació i 4.506 espectadors. 
Dos mil dels quals hi han vingut 
com a activitat escolar.

APOSTA DE FUTUR

algunes propostes destacades

‘JUICIO A UNA ZORRA’ Carmen Machi protagonitza 
un aclamat text de Miguel del Arco. Interpreta una de les do-
nes més vilipendiades, Helena de Troia.

‘PÀTRIA’  L’autor i director Jordi Casanovas (foto) fabula 
sobre una Catalunya independent. Àlex Casanovas i 
Francesc Orella, Fermí Reixac i Rosa Renom defensen el text.

‘AVENTURA!’ Por i valentia són analitzats per Alfredo 
Sanzol, autor i director madrileny que ha dissenyat l’obra 
per a les T de Teatre, Albert Ribalta i Jordi Rico.

‘BLACKBIRD’ L’abús sexual i els seus matisos més enllà 
de la llei centren aquesta peça contemporània de David Har-
rower.  Lluís Pasqual la munta amb Jordi Bosch i Bea Segura.

‘DISPARA, AGAFA EL TRESOR, REPETEIX’ 
Contundent al·legat contra la guerra de Mark Ravenhill.  
El dirigeix Josep Maria Mestres amb un potent repartiment.

‘ELS FERÉSTECS’ Aquest pòquer d’actors, Andreu Be-
nito, Xicu Masó, Boris Ruiz i Jordi Bosch, integra el repartiment 
d’aquesta comèdia de Carlo Goldoni, dirigida per Pasqual.


