
Malgrat omplir les platees i acu-
mular unes crítiques més que fa-
vorables en dues temporades a
Barcelona, l’equip de Llibert va
anunciar a finals d’abril que es
plantava perquè no els sortia a
compte treballar. «ens hem pro-
posat que tornarem a fer Llibert si
podem cobrar... cobrar per viure...
quina decisió més agosarada, oi?»,
deien a través d’un missatge públic
que denunciava la precarietat del
teatre i la impossibilitat de viure’n
dignament. 

Llibert explica el viatge emo-
cional d’una dona des de l’eufò-
ria de saber que serà mare fins al
drama de reconèixer que el millor
que li pot passar al nen és morir.
Qui és en Llibert?

en llibert és un nen i la seva his-
tòria s’explica des del punt de vis-
ta de la mare, que  amb  una ami-
ga i una noia que canta, relaten
aquesta vida de només 15 dies. 

Com es veu sobre l’escenari?
l’espectador no veu una histò-

ria representada de manera re-
alista, sinó que són tres amigues
que expliquen la història d’una d’e-
lles. Combina narració i música i
el que fan elles és recrear tots els
personatges de la història. no es
converteixen en l’altre, però sí que
li donen veu. 

I la mort i com ens hi enfron-
tem tenen un paper important en
aquest muntatge?

Quan veus la gent que va a una
funerària a comprar una caixa de
morts, o a fer papers, sempre pen-
ses que saben com s’ha de fer i, en
realitat, és una cosa que, per sort,
no et passa sovint i no hi estàs gens
acostumat. Quan un s’hi troba
s’estranya de la ignorància total

que té del tema i de totes les coses
que envolten la mort, tant a nivell
pràctic com emocional. i el mateix
passa amb les malalties i amb as-
sumir que el final s’acosta. 

És la teva primera obra com a
dramaturga. Neix de la necessitat
d’explicar un fet personal i con-
cret o continuaràs escrivint?

De fet, les dues coses. Com
qualsevol dramaturg, sempre es-
crius perquè hi ha una necessitat
d’explicar alguna cosa i en aquest
cas, hi ha una implicació per part
meva. Quan la torni a tenir o tin-
gui ganes de dir alguna cosa, la
diré, però tampoc em poso com a
objectiu escriure una obra a l’any

o res d’això.
Aquest és un projecte que va

néixer molt petit i entre la crítica
i el públic s’ha fet gran. Com ha
anat aquest procés?

la veritat és que n’estem molt
contents. ja n’estàvem amb el re-
sultat, perquè vam poder explicar
la història tal com la volíem expli-
car, amb l’equip que volíem. el que
passa és que no vam tenir cap
ajuda de producció al darrere, no
teníem diners, però tot l’equip es
va entregar molt i tothom va tre-
ballar voluntàriament. Vam fer un
projecte de micromecenatge que
ens va permetre començar amb la
producció i a partir d’aquí, les

dues temporades que hem fet a
Barcelona han anat molt bé, tant
de crítica com de públic. el pro-
jecte de Llibert s’ha anat fent gran
en aquest sentit. 

El vostre cas va cridar l’atenció
dels mitjans i del públic quan

vau anunciar que no podíeu pror-
rogar l’espectacle i fer més re-
presentacions perquè no us sor-
tien els números. 

la qüestió és que des de fora
sembla que siguin faves compta-
des i la realitat és que en qualsevol
muntatge hi ha un equip molt
gran al darrere i el teatre és car. És
un producte car perquè hi ha la fei-
na i el temps de molta gent enca-
ra que sigui una obra amb tres per-
sonatges sobre l’escenari. Perquè
surti a compte, és a dir, perquè tot-
hom cobri un sou digne per la seva
feina calen diners. i aquests diners
són insuficients si vénen només de
la taquilla. Quan vam saber que no
teníem cap tipus d’ajuda excepte
el micromecenatge, que no era
suficient, vam decidir tirar enda-
vant el projecte malgrat tot. sub-
vencionar-ho nosaltres mateixos
amb el nostre esforç i la nostra fei-
na, però també vam decidir que un
cop estrenat i fetes les dues tem-
porades que volíem fer, només
continuaríem si podíem cobrar
un sou per treballar. i això no era
així. encara que omplis cada dia el
teatre, no pots cobrar dignament.
Teníem l’opció de prorrogar uns
dies més i no ho vam fer perquè no
era viable. 

Anem cap aquí? Cap a la im-
possibilitat de viure dignament
del teatre?

no, ja hi som! ningú pot fer-ho,
excepte tres o quatre produccions
de Focus, que és una productora
gran, la Perla i m’imagino que els
teatres públics, la resta estem sota
mínims. la gent està treballant
voluntàriament. 

I quina és la solució? Més aju-
des públiques?

Bé, jo no tinc la solució. no sé si
més subvencions, el que sé és que
si pretenem que el teatre es regu-
li per la llei de mercat, que cobrem
el producte al preu que val, hau-
ríem de cobrar les entrades a 200
o 300 euros. Crec que això no és
just, no és bo per a un país. el tea-
tre ha de ser una cosa accessible
per a tothom. si es pretén que es-
tigui a l’abast de tothom, crec que
s’hi ha d’implicar l’estat i les altres
institucions. 

Després de dues temporades a
Barcelona i de l’actuació a
l’(a)phònica, fareu gira?

sí, a partir de setembre comen-
çarem a fer bolos per Catalunya. el
de Banyoles és el primer de la
gira i després de l’estiu seguim
per altres poblacions catalanes i in-
tentarem anar a Madrid. ja tenim
algunes ofertes, però també hem
de veure si és viable.
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Alba Carmona 
GIRONA

Gemma Brió
Actriu i dramaturga. Llibert, el primer text de l’actriu Gemma Brió, és un d’aquells petits muntatges teatrals que la
crítica i el públic converteixen en grans. Brió explora a través de la música, l’emoció i la ironia la tragèdia d’una mare que s’ha
d’enfrontar a la mort del seu fill de quinze dies en un espectacle que, després de dues temporades a Barcelona, arriba
dissabte 21 al festival (a)phònica. Banyoles és la primera parada d’una gira que durà l’espectacle arreu de Catalunya. 

«Encara que omplis cada dia el
teatre, no pots cobrar dignament»

DIARI DE GIRONA

TEATRE

«LLIBERT»
Gemma Brió, autora. Norbert Martínez,

director. Mürfila, Tàtels Pérez i Gemma
Brió, intèrprets. � La Factoria d’Arts
Escèniques de Banyoles, dissabte 21
de juny, 21.00. Festival (a)phònica.  
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TELEVISIÓ Agnès Marquès
presenta «Vincles» a TV3
Una sèrie de vint capítols mostrarà com la 
cohesió social es construeix cada dia a través
dels lligams personals. 44

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

MÚSICA El Sónar de Barcelona 
s’acosta a l’espectacle total
Uns 109.000 assistents assimilen amb naturalitat propostes 
trencadores que en altres festivals serien inimaginables. 38


