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3Va arribar al teatre per 
casualitat i s’ha convertit 
en una de les veus més 
respectades. Abans del 
Lliure va dirigir el Centro 
Dramático Nacional, 
l’Odéon de París i l’Arriaga 
de Bilbao.

Lluís Pasqual Reus, 1951. Va ser 
fundador del Teatre Lliure. Veu la 
cultura com un servei públic.

radiografia

«Hi ha ganes d’anar al teatre, 
és una experiència real»

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
i encanta ser el tercer candi-
dat procedent del món del 
teatre a Català de l’Any jun-
tament amb el dramaturg 

Josep Benet i Jornet i l’actriu Clara 
Segura. «Que la gent es recordi de 
nosaltres, quan es diu que el teatre 
no té glamur, significa que alguna 
cosa estem fent bé», diu Lluís Pas-
qual, un dels directors catalans amb 
més projecció.
 Fa tres temporades va optar per 
portar el timó del Teatre Lliure en 
aquests anys convulsos per prote-
gir un projecte que havia contribu-
ït a fundar el 1976. Ha sabut nave-
gar amb la maror de les retallades 
en contra, i ha superat in extremis 
el tancament temporal del teatre. 
La temporada anterior va aconse-
guir una xifra rècord en abonats i 
dos grans èxits de taquilla: L’onada, 
una crítica al totalitarisme reposa-
da a la seu original del Lliure al car-
rer de Montseny de Gràcia; i Feréstecs, 
de Goldoni, una producció que tor-
na el mes que ve. Estrenada el 1760, 
l’obra és un gran fresc crític i còmic 
de la burgesia que Pasqual trasllada 
a la realitat catalana d’aquella èpo-
ca. «Un intenta imaginar els somnis 
que a la gent li agradaria que li ex-
pliquessin. A vegades s’encerta, pe-
rò no és matemàtic, no es pot saber», 
afegeix. Però està convençut que hi 
ha fam d’espectacles. «Hi ha ganes 
de venir al teatre perquè és una ex-
periència real que no et pots baixar 
d’internet o veure en una pantalla».

FILL DE FORNER / Pasqual, fill d’un for-
ner català i una almerienca que era 
«la columna de la botiga», va desco-
brir el teatre gairebé per casualitat, 

després, el meu company de viatge». 
Però insisteix que el seu aprenentat-
ge ha estat molt eclèctic. Inclou des 
d’artistes de les arts plàstiques fins 
a arquitectes i cantants d’òpera. «He 
après molt observant com respira 
Montserrat Caballé. El món de l’òpe-
ra és molt complex i complet. Per mi 
escoltar la Caballé equival a una ses-
sió de ioga». 
 Al llarg de 40 anys ha dirigit infi-
nitat d’obres, i molts dels seus mun-
tatges són referents d’una època. 
Goldoni, Lorca, Txékhov i Beckett 
són els seus autors de capçalera. «I 
per sobre de tot, sempre torno a Sha-
kespeare, com qui va a la font que 
dóna vida a tot».
 La seva ànima viatgera necessita 
allunyar-se de casa cada cert temps. 
Durant uns anys va dirigir el Centro 
Dramático Nacional i també va es-

quan un amic li va proposar partici-
par com a actor al seu Reus natal en 
una obra de Salvador Espriu amb un 
grup de teatre independent que es 
deia La Tartana. Després va coinci-
dir amb Albert Boadella en un curs i 
se’n va anar a Barcelona a estudiar 
Filosofia i Lletres. Va fer diferents 
treballs, entre ells va fer classes de 
veu a l’Institut del Teatre abans de 
matricular-s’hi com a alumne. I 
l’any 1976 va contribuir a tirar en-
davant un Grec autogestionat per la 
professió i a fundar el Teatre Lliure. 
«Malgrat la crisi, ara estem infinita-
ment millor. Ara tenim dificultats 
perquè arribin els diners de les ad-

Lluís Pasqual Director del Lliure CARLOS MONTAÑÉS

ministracions però és que llavors ni 
tan sols hi havia Ministeri de Cultu-
ra», recorda. «Encara que també és 
cert que, com que no veníem d’un 
moment opulent i estable, sinó 
d’una misèria casposa, ho vam po-
der crear tot». 
 No va ser ajudant de Strehler al 
Piccolo de Milà, aclareix, però a ba-
se d’anar a veure els seus assajos es 
van fer amics. «Jo he après de gent 
molt diferent», subratlla. Entre ells 
destaca Fabià Puigserver, en record 
de l’escenògraf i director teatral 
amb qui va somiar el Lliure actual 
de Montjuïc, inaugurat l’any 2001. 
«Fabià primer va ser el meu mestre i, 

tar al capdavant de l’Odéon-Teatre 
d’Europa de París, on va guanyar un 
pols a la dreta el 1993 en defensa de 
la independència del teatre.
 Avui defensa el dret a treballar de 
les noves generacions donant opor-
tunitats a actors de trenta anys a tra-
vés d’una companyia estable, «com 
la que teníem quan vam fundar el 
Lliure». I es manté alerta per pro-
tegir la cultura en un país on s’ha 
maltractat el sector amb la pujada 
del 21% de l’IVA. Potser per això el 
deuen alegrar tant les bones xifres 
d’aquesta temporada, en què ja han 
recaptat més en taquilla que l’ante-
rior. «El Lliure té la confiança de l’es-
pectador», assenyala. «L’esperit del 
Lliure, que significa servei públic i 
teatre artesanal, ens ha permès so-
breviure, passar la crisi de manera 
molt digna». H	

«L’esperit del Lliure, 
que significa servei 
públic i teatre 
artesanal, ens ha 
permès sobreviure»
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