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Q
uan han fet la foto
de família de la prò-
xima temporada
he pensat: Déu
meu, tota aquesta
gent ha de cobrar”,
riu Lluís Pasqual.

Però no li manca raó, perquè la
propera temporada del Lliure,
que es va presentar ahir, és abas-
segadora. Espectacular. El teatre
que dirigeix Pasqual sembla dis-
posat a donar feina amitja profes-
sió: en un sol any passa de 33
–que ja erenmolts– a 41 especta-
cles, i l’Espai Lliure, la sala petita
deMontjuïc, funcionarà de nou a
tota màquina després d’haver es-
tat uns quants anys en coma in-
duït. Però si això ja resultaria
al·lucinant enmig de la greu crisi
que continuen patint els teatres
barcelonins, la notícia va encara
més lluny. I és que el teatre inter-
nacional torna per la porta gran
al Lliure després d’haver-lo vist
en dosis homeopàtiques els úl-

tims temps per falta de diners. I
tots aquests canvis tenen una so-
la explicació: durant la tempora-
da que ara acaba, el Lliure ha vis-
cut “un miracle”, com reconeixia
ahir Pasqual. Mentre molts tea-
tres de la ciutat no aixequen cap,
el Lliure ha polvoritzat tots els
seus rècords de públic, acon-
seguint 108.573 espectadors,
26.906 més que fa un any. Això
ha suposat un 31% més de recap-
tació que ara Pasqual pot invertir
en més produccions pròpies i en
teatre internacional.
Produccions pròpies com El

rei Lear –el primer que dirigeix
Pasqual– i que protagonitzarà ni
més ni menys que... Núria Es-
pert. O com elmuntatge de la po-
pular novel·la El curiós incident
del gos a mitjanit, l’adaptació del
qual ve del National Theatre bri-
tànic i que dirigirà aquí Julio
Manrique després de deixar el
Romea. I teatre internacional
amb grans actors. Entre d’altres,
actuaran l’italià Toni Servillo –el
Jep Gambardella de La gran bel-
lezza– ambLe voci di dentro, i l’ar-
gentí Federico Luppi donant vi-

da a un general genocida a El re-
portaje. Un altre argentí, Daniel
Veronese, posarà en escena amb
la seva companyia la Sonata de
otoño d’Ingmar Bergman. I, a
més de Servillo, dels Teatri Uniti
de Nàpols arribaran Dolore sotto
chiave, d’Eduardo di Filippo, i
Manca solo la domenica, amb l’ac-
triu Licia Maglietta com a vídua
de sis marits. Per si faltés alguna
cosa, des del Young Vic de Lon-
dres arriba My perfect mind, una
peça nascuda després d’un infart
cerebral de l’aclamat actor clàssic
Edward Petherbridge, que la re-
sumeix així: “És com atendre un
seminari sobre el Rei Lear sota
els efectes de l’LSD”.
Si els temes –El Rei Lear, Nà-

pols– es repeteixen, no és per
casualitat. Pasqual ha volgut plan-
tejar tres viatges durant la tempo-
rada. El primer, per Shakespeare,
en el qual s’inclouen tambéVictò-
ria d’Enric V, una versió del clàs-
sic dirigida per Pau Carrió, i
Shakespeare a Benicàssim, amb
Sergi López. El segon viatge és
pel triangle format per Nàpols,
Buenos Aires i Barcelona. Perquè

Pasqual diu que si aquí agrada
tant el teatre argentí és perquè és
la síntesi del teatre napolità –que
van portar a Argentina tants emi-
grants– i del teatre que van ense-
nyar en aquella terra molts pro-
fessionals catalans: per això dues
de les tres sales del San Martín
deBuenos Aires es diuenCasacu-
berta i Cunill Cabanellas. En
aquest viatge s’engloba Emilia,
de l’argentí Claudio Tolcachir

ambactors espanyols. Per fi, el ter-
cer viatge de la temporada va al
cor dels problemes actuals i es ti-
tula On són els diners?. En ell hi
haurà obres com l’actualíssima
Ruz/Bárcenas, de Jordi Casa-
novas i dirigida per Alberto San
Juan, o com l’adaptació que Sergi
Belbel fa del Frank V de Friedrich
Dürrenmatt –retrata una família
de banquers sense escrúpols, uns
veritables gàngsters–, dirigit per

Josep Maria Mestres. I també
tres creacions joves agrupades so-
ta el títol Tot pels diners: com
Mammón, de Nao Albet i Marcel
Borràs, Cleòpatra, d’Iván Mora-
les, i L’onzena plaga, de Victòria
Szpunberg i David Selvas. Encara
hi ha un espectacle més en aquest
apartat, una òpera de butxaca:Di-
do reloaded/Go, Aeneas, go!, metà-
fora de la crisi actual.
I encara hi ha molt més a la

programació: el Misántropo de
Miguel del Arco, que ja ha triom-
fat aMadrid; l’homenatge al desa-
paregut Joan Montanyès, Monti,
ambRhum; el recorregut pelSom-
ni americà, per les obres de Mil-
ler, O’Neill, Steinbeck oWilliams
que fa Oriol Tarrasón amb els jo-
ves actors de Les Antonietes i de
La Kompanyia Lliure; el Joc de
miralls d’Annie Baker, una jove
dramaturga queha sacsejat l’esce-
na dels Estats Units; el Krum de
CarmePortaceli i Pere Arquillué;
o El testamento de María de
Colm Toibín dirigit pel cineasta
Agustí Villaronga i protagonitzat
per Blanca Portillo. Sens dubte,
una enorme temporada.c
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‘Unenemicdel poble’, lamés vista

REINVERSIÓ DE L’ÈXIT

Pasqual ha invertit
els ingressos, més alts,
en més produccions
i teatre internacional

]El rècord del Lliure no
s’explica per una sola pro-
ducció –nou han tingut un
100% d’ocupació–, però en
tot cas la més vista de l’any
ha estat la versió d’Un ene-
mic del poble d’Ibsen a cura
de Miguel del Arco, amb
15.186 espectadors. La se-
güent més vista va ser El
caballero de Olmedo, dirigi-

da per Pasqual, amb 13.034.
A la seu de Gràcia l’obra
més vista ha estat Els dies
feliços, protagonitzada per
Emma Vilarasau i dirigida
per Sergi Belbel, amb 6.741
espectadors. Totes dues
tornaran durant la pròxima
temporada, com també ho
farà L’encarregat, dirigida
per Xicu Masó.

La foto de família, realitzada ahir, dels professionals que participaran a la nova temporada del Lliure

GRANS ACTORS

Actuaran Toni
Servillo i Federico
Luppi, i Núria Espert
serà el rei Lear

Un oasi en el panorama teatral
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ElLliurebat totsels rècords
El teatre supera els 100.000 espectadors i es llança a una ambiciosa temporada


