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E l patronat de la Fun-
dació Teatre Lliure
va acordar dijous
per unanimitat reno-
var el mandat de

Lluís Pasqual com a director de
la institució per quatre anys més,
fins a la temporada 2018-2019.
Pasqual (Reus, 1951), un dels fun-
dadors del Lliure el 1976, va aga-
far el relleu d’Àlex Rigola la tem-
porada 2011-2012, enmig de l’hu-
carà econòmic i ambmoltes reta-
llades de les subvencions públi-
ques al teatre a causa de la crisi.
El primer any va ser difícil: per

culpa de les retallades, Pasqual
va haver de retirar tres especta-
cles de la programació. Els espec-
tadors van caure de 79.515 a
73.000. I tot just començada la
temporada següent, el desembre
del 2012, com que les administra-
cions continuaven retallant el
pressupost del teatre, va anunci-
ar un ERO de tres mesos per a
tots els treballadors, ellmateix in-
clòs. Un ERO que no va arribar
mai a materialitzar-se gràcies a
què l’Ajuntament de Barcelona
va acabar ajudant les debilitades
institucions culturals de la ciutat.
A partir d’aquí, el que ha pas-

sat al Lliure ha estat un absolut
miracle. Mentre la majoria dels
teatres de la ciutat s’estimbaven
per la crisi, la segona temporada
de Pasqual va tancar amb rècord
d’espectadors per al Lliure:
89.200. I la tercera ha fet miques
tots les sevesmarques: 108.573 es-
pectadors i un 31%més de recap-
tació. La temporada actual va pel
mateix camí, amb les sales del tea-
tre plenes.

Com ha rebut la prolongació
del seu mandat?
M’ho prenc com un acte de con-
fiança en la feina feta durant
aquests anys, i això em fa feliç.
Un acte de confiança com els mi-
lers d’espectadors que hem gua-
nyat aquest any.

Té plans per al futur del Lliu-
re o, com ha dit tants cops du-
rant la crisi, en aquests mo-
ments sobretot s’ha de fer flexi-
bles?
La flexibilitat extrema ha estat
una cosa bona de la crisi. Ens
hem fetmoltmés porosos, perme-
ables, plàstics als moviments de
la societat, de la gent de teatre i
dels espectadors. No vol dir que
no tingui un pla al cap, una evolu-
ció i continuació de la companyia
jove, posar en marxa una conne-
xió molt més profunda amb les
universitats, com ara amb la
UPF, i que hi hagi molts especta-
cles i temes que m’agradaria to-
car. Però lluito per aquesta flexi-
bilitat.

Quins espectacles li agrada-
ria tocar?
Aranomés estic concentrat a pre-
parar El rei Lear amb Núria Es-
pert, que ja sap de memòria el
text. Però sí que m’agradaria tro-
bar un regal per als espectadors
per al 2016. Farà 20 anys que es
va crear la Fundació Teatre Lliu-
re, se’n compliran 25 de la mort
de Fabià Puigserver i celebrarem
40 anys del naixement del ma-
teix Lliure. Voldria un espectacle

que celebrés tot això, però enca-
ra no sé quin és.

Quina creu que ha estat la
clau del rècord del Lliure de la
temporada passada mentre els
altres teatres ho passaven tan
malament?
Tothom quan vol fer un especta-
cle es planteja un èxit. Té una sa-
la i vol omplir-la. Però crec que
en el nostre cas hi ha hagut con-
fiança en la nostra programació,
perquè no ha estat un espectacle
sinó nou els que han arribat al
100% d’ocupació. I a més crec
que el Lliure, que sempre ha es-
tat el teatre de la ciutat, havia re-
fredat la relació amb els especta-
dors en moure’s a Montjuïc. I
aquesta relació s’ha tornat a escal-
far. Els espectadors han augmen-
tat sobretot a la seu de Montjuïc,
més que a la de Gràcia. La relació
es troba en un bon moment.

La companyia jove, amb sis
actors, ha estat un dels èxits
d’aquests anys?
Ha sortitmolt bé, comhodemos-
tra ara Victòria d’Enric V a Grà-
cia, que està omplint. Els actors
s’han foguejat amb clàssics,
obres infantils, autors catalans ac-
tuals... Però el primer que cal per
consolidar-la és que la compa-
nyia no es consolidi, que es reno-
vi. La companyia actual s’acaba
aquest any, després de dues tem-
porades, i a la pròxima hi haurà
altres actors, tot i que els actuals
potser aniran de gira perquè tor-
nem a muntar El caballero de Ol-
medo, que ha tingut molt d’èxit.

Si la companyia va tan bé,
per què no donar-li continuï-
tat?
És una companyia jove, no una
companyia del teatre. Els actors
han d’aprendre i volar. I no ens

podem permetre una companyia
estable. Les més petites dels paï-
sos occidentals tenen almenys 30
actors, i ja no parlo de les alema-
nyes, amb 60 o 70.

Voldria tenir una companyia
estable?
I tant! Em conformo amb el mo-
del petit, no vull els 80 de la Co-
médie Française. És un plaer tre-
ballar així. Es crea una connexió
mútua. I Catalunya és històrica-
ment un lloc de companyies, en-
cara que ara comenci a ser-ho de
teatres. Des de la companyia del
Romea a La Fura, Dagoll Dagom,
Comediants... gent amb un llen-
guatge comú. Però és que la quan-
titat de diners que dedica la nos-
tra societat a aquesta part de la
cultura i el lleure que és el teatre
és molt petita comparada amb
els països on fa més fred i la gent
necessita tancar-se en locals i

escoltar música i veure teatre.
Per cert, la companyia jove

protagonitza aquest any al Lliu-
re el cicle Tot pels diners. Tor-
na el teatre polític?
A tot el món, especialment a Eu-
ropa. El teatre polític havia tin-
gut cert descrèdit, s’havia conver-
tit en un teatre per a convençuts.
L’espectador ja estava d’acord
abans amb el que se li deia . En
canvi, el que es produeix ara com-
porta una gran ironia i certa inco-
moditat. És incòmode, com les
entrevistes de Jordi Évole.

Vadir quehavia tornat a diri-
gir el Lliure perquè tenia por
del futur de la institució. Ja li
ha marxat?
No, en aquest moment no hi ha
cap representant de cap teatre
que no tingui por pel futur de la
institució. Les retallades produï-
des des del 2010, excepte una
part que ha posat l’Ajuntament,
no s’han recuperat. Avui l’esforç
és el doble del que fèiem abans.
Però personalment tinc la impres-
sió que hi ha un temps i un lloc
per a cada cosa i crec que estic en
el temps i el lloc que em pertoca
al servei d’un art que m’ha donat
moltes satisfaccions.

Comveuelmóndel teatre ca-
talà després d’aquests anys de
dura crisi?
La reacció del gremi durant la cri-
si ha estat molt bona. Se’ns ha
acusat de ser victimistes, de viu-
re en la cultura del lament i la
subvenció. És un tòpic, un lloc co-
mú. El teatre no estàmolt subven-
cionat i a més, davant el que suc-
ceïa, la reacció ha estatmolt posi-
tiva: s’han obertmoltes sales peti-
tes, la gent ha tirat pel dret i s’ha
arriscat a produir les seves pròpi-
es idees, hi ha propostes noves...
No estic gaire segur que els res-
ponsables culturals se n’adonin
de tot això. Veure la reacció posi-
tiva de la gent del teatre i no eli-
minar el 21% de l’IVA és una bar-
baritat perquè els esforços se’ls
menja l’IVA. I no dubto que els
sàpiga greu retallar en cultura,
però no sé si no poden fer cap al-
tra cosa. Es pot pensar que en un
moment de crisi la cultura ha
d’estar al centre, com passa en al-
tres llocs d’Europa. Ha de ser
part de les oportunitats que se li
dóna al ciutadà com una manera
intel·ligent no de superar la crisi
però sí d’acompanyar-lo. Però no
m’agrada parlar dels problemes
del teatre per si sol, perquè avui
els té tothom.c
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CONSULTEU LES DADES DE L’ÚLTIMA
TEMPORADA DEL LLIURE A

EL RÈCORD DE L’ANY PASSAT

“La relació del Lliure
amb el públic s’havia
refredat i ara s’ha
tornat a escalfar”

“Queel teatre sigui
victimista

ésun
tòpic”

El director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual

POLÍT ICA A ESCENA

“El teatre polític
torna, però ja no és
per a convençuts,
ara és incòmode”

Entrevista amb el director del Teatre Lliure, que acaba de ser renovat per quatre anys més
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