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LESSABATES
DELLUÍSPASQUAL

Ésundels directors de
teatre ambmésprojecció
internacional. Amb32anys
el vannomenardirector del
CentreDramàticNacional de
Madrid.Els seusmuntatges
són tot un referent. Fadues
temporades quebat rècords
d’espectadors alTeatre
Lliure, deBarcelona

Semprequepot, intenta
potenciar l’anada i vinguda
d’espectacles, el pontaeri, fa
broma,entreBarcelona iMa-
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drid,però tambéambaltres
ciutats, comBuenosAires.
“Ningúno trucapreguntant
per la llenguade l’espectacle

ni venideixadevenirper
qüestions lingüístiques. El que
interessa sónelsactors, l’obra,
el director”,assegura.
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“Prendre’smoltdedebònoésmassaseriós”, explica
LluísPasqual (Reus, 1951).Ésuna frasequeuna
vegada li va sentirdiraBeckett.Una frasemoltapli-
cableal fetitxismecontumaçd’aquestdirectorde
teatre,dansa iòpera.Encaraquenomésés laboral,
nopersonal, insisteix.El certésquedesde famés
de tresdècades, elquevaserdirectordelCentre
DramàticNacional, al teatreMaríaGuerrerodeMa-
dridals32anys,necessitacomprar-seunessabates
novesperacadanouprojecte.Ésunapeça,peraell,
purament instrumental.

Si s’enfrontaaunGoldoni,perexemple,necessita
unacosa lleugera,flexible,plana,queno faci soroll,
comelcalçatqueportavenelscomediantsde la
commediadell'arte.Encanvi,peraPeterHandke,
dequivadirigir fa tresanysQuitt, els irresponsables

Fugint del format

pantalla

“Mésque escollir
el teatre, el teatre
emva escollir ami”,
asseguraPasqual, que
va estudiar Filologia a
la universitat perquè
volia ser professor de
llatí i ha acabat sent

Lliure deBarcelona,
el 1976, i des del 2010
ha tornat a assumir-
ne la direcció. Replica,
quan li pregunten,
que el problema
d’aquest art és,
comvadir el també
director i dramaturg
PeterBrook, el preu.
Per això impulsa des
delTeatreLliure
quehi hagi dies i
promocions per a
totes les butxaques.
Queningúno es
quedi sense veure
unaobra permotius
econòmics. “Enuna
èpocade crisi com
l’actual, la gent té una
necessitat absoluta
de confrontar-se amb
coses quenopuguin
baixar-se d’internet,
que fugendel format
pantalla quedomina
tot el que femdes que
ens llevemfinsque
ens n’anemadormir
El teatre és una
renovaciód’emocions,
de sentiments, és
únic”. Prepareu-vos
doncs, perquèper a la
pròxima temporada
té unabomba als
peus:El rei Lear, de
Shakespeare.
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estanenviad’extinció, unespectaclequerelata la
històriadel capitalisme,vaconsiderarquerequeria
unasabatadura,per laqualcosavaaconseguiruna
bota. “Noassajo tranquilfinsque troboelparell
desabatesadequadespera l’espectaclequehede
preparar.La formaenquècaminen iesmouenels
actorsenrepresentarunaobra téaveureambcom
respiren i la sevarespiracióestà relacionadaambla
poèticadel text.NoéselmateixunTxékhov,queun
LopedeVegaounShakespeare”.

De vegades, Pasqual troba la relació entre calçat
i dramaturg ràpidament i d’altres li resultamolt
complicat. “He arribat a comprar-me’n tres, qua-
tre parells de sabates diferents fins a trobar el que
necessito per a aquell espectacle”. Per a un dels
últims espectacles que ha dirigit,Final de partida,

undels directors de
teatre contemporanis
més importants.Ha
estat al capdavant de
teatres comelMaría
GuerrerodeMadrid
o l’OdéondeParís, i
ha estat guardonat en
nombroses ocasions.
Va fundar elTeatre

de Samuel Beckett, que ha presentat aNàpols,
Pasqual va escollir un parell de botins de pell fina
i clara, que li va regalar fa un temps un amic, fets
amà i amb garantia per tota la vida. “Necessitava
lleugeresa, una sabata tancada peròmolt flexible.
Vaig estar buscant i al final vaig optar per aquests,
que feia temps que tenia i emposava per a lameva
vida fora del teatre. Els vaig provar un dia en un
assaig i sí, funcionaven”.

Això sí, a aquest director de teatre les sabates no
li duren gens. Les destrossa! Dosmesos, i a les es-
combraries. “La roba de teatre es consumeixmolt
ràpidament,moltmés que la roba de carrer. Una
camisa pot durar unmes imig, després el fil està
tan cremat i desfet que l’has de llançar. I això és
per la quantitat d’energia que generes cada dia”.s
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