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� Lluís Pasqual (Reus,
1951), un dels directors
més prestigiosos de l’esce-
na internacional, torna als
escenaris catalans amb la
posada en escena de Mò-
bil, de Sergi Belbel. Un
muntatge que implica la
col·laboració amb el Tea-
tre Lliure, que el reusenc
va fundar i del qual ha estat
apartat en els últims anys.

–Vostè va dir en la
presentació de l’especta-
cle que no li va costar
gens prendre la decisió
de dirigir Mòbil. Per
què?

–«Tots estem sempre a
la caça i captura d’aquella
obra que ens expliqui com
som i que ens ajudi a en-
tendre’ns. Allò que se’n
diu una obra contemporà-
nia. Després hi ha d’haver
el feeling, les ganes que
tens com a director de
compartir amb els altres la
satisfacció que tens quan
llegeixes un text. I amb
Mòbil em va passar tot ai-
xò. Tinc la sensació que
l’obra del Sergi ens diu
com som d’ençà que ens
ha sortit aquesta mena
d’apèndix que és el telèfon
mòbil, que ha canviat una
part de les nostres vides, el
concepte del temps i que a
més genera un llenguatge
nou. Ara hi ha coses que
les diem cara a cara, d’al-
tres les diem per telèfon,
unes altres les diem al con-
testador, unes altres amb
un SMS... I la gràcia és que
Mòbil explica aquest món
contemporani amb una
certa distància, sense que
quedi ni solemne ni pe-
dant. Hi ha també en
aquesta comèdia una cosa
interessant: el rerefons de
l’obra és un atemptat ter-
rorista, que està tractat tal
com el vivim. Ningú ja no
se n’estranya, d’un atemp-
tat, si no és enorme o si és
al costat de casa. Vivim
envoltats del terror però,
és clar, què hem de fer?
Continuar vivint i parlant
per telèfon.»

–Vostè ja va reflexio-
nar sobre dos anteriors
muntatges que va diri-
gir, Hamlet i La tempes-
tat.

–«Però allà la reflexió
era més profunda perquè
Shakespeare parla molt di-
rectament de la venjança i
dels mecanismes de la vio-
lència. En el cas de Mòbil

el terrorisme està tractat
com un element més de la
vida que naturalment inci-
deix en la vida de la gent,
però no només de la mane-
ra que ens pensem. Per ex-
emple, a l’obra l’atemptat
porta una dona a una rela-
ció sexual que l’allibera
d’una depressió.»

–Què li sembla el Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus?

–«Molt bé. Em va sem-
blar una bona idea des que
es va començar a gestar.
Les capitals teatrals, com
Londres o també Barcelo-
na i Madrid, són llocs amb
una pressió molt forta i on
és difícil viure. Els llocs
com Reus, que tenen enca-
ra una mida humana, ofe-
reixen una predisposició
més gran per a la feina tea-
tral, que és molt artesanal i
que necessita espai, silenci
i tranquil·litat. El CAER fa
coproduccions, produc-
cions i estableix lligams
amb altres teatres. És una
política encertada.»

–A banda del de Reus,
també s’han creat cen-
tres productors a Ter-
rassa i a Salt-Girona.

–«De fet, la descentra-
lització és una tradició del
teatre català. Els Joglars ja
fa molts anys que no assa-
gen a Barcelona, Come-
diants ho fa a Canet... Da-
goll Dagom és l’única
companyia «barcelonina».
La tradició és buscar
aquests llocs que facilitin
la creació. Recordo que al
començament del Teatre
Lliure, l’any 1978, ens
vam instal·lar al Teatre
Municipal de Girona per
preparar tres espectacles.»

–El director del
CAER, Ferran Madico,
diu que sovint li demana
consell?

–«Per això serveixen els
anys. He passat per molts
teatres, n’he dirigit
molts... Hi ha situacions
que es reprodueixen i jo
les he viscut. L’experièn-
cia no li serveix de res, a
un mateix. Serveix, en tot

cas, si la poden aprofitar
els altres.»

–Ara és assessor artís-
tic del Teatre Arriaga de
Bilbao. Què prepara per
aquesta temporada?

–«Per una banda, el Mò-
bil en euskara. I per l’altra,
un projecte que durarà tot
el mes de maig i que estarà
dedicat als nanos. Seran
quatre espectacles fets per
quatre directors diferents i
que es lligaran entre ells.»

–Fer teatre per a la
canalla és una manera
de crear nous públics?

–«Sí. Però em preocupa
més el teatre com a eina
pedagògica. Al teatre es
produeix una cosa que ja
no es dóna a la vida i és que
ningú no diu la seva rèpli-
ca fins que l’altre no ha
acabat la seva. I el públic
no interromp. En un mo-
ment en què a la ràdio, a la
televisió i al carrer ens es-
tem interrompent cons-
tantment, en què ningú no
escolta les raons de l’altre
fins al final, el teatre se’ns

ofereix com una escola
d’escoltar. I després els
nanos han de saber que hi
ha un món de la imagina-
ció més enllà dels games,
les Nintendo i les Play Sta-
tion.»

–Com es veu des de
fora, en el cas de vostè
des de Bilbao, el teatre
català que es fa ara?

–«Als catalans ens agra-

da més fer teatre que anar-
lo a veure. I per això n’hi
ha tant. En sembla que el
teatre està tenyit ara d’una
transformació. Cada deu
anys el teatre passa un mo-
ment de canvi, en què ve-
iem què fem o què no fem
amb les noves tecnolo-
gies... La crisi no és de
professionals, que els te-
nim i de tota mena, sinó de
creixement i de pensar
com tornem a inventar-nos
històries per explicar-les a
un públic que necessita
que les hi expliquin cada
vegada d’una manera dife-
rent. L’home és un animal
de costums però el teatre
no ha de ser fàcil, sinó que
ha de sorprendre. Però ai-
xò no passa només al tea-
tre català. També a París o
a Londres.»

–Però a París i Lon-
dres hi ha més estructu-
ra, més sales, més cir-
cuits.

–«Evidentment. Però
les mides de país que te-
nim són les que són.»

–A Catalunya no co-
neixem el teatre que es
fa al País Basc. Com és?

–«En organització, és
com el teatre que es feia a

Catalunya fa vint anys.
Encara està protagonitzat
per moltes petites compa-
nyies però que tenen un
circuit intern important.
Un espectacle a Catalunya
pot fer una trentena d’ac-
tuacions i al País Basc,
també. El que passa és que
no el coneixem, llevat de
gent com el Fernando Ber-
nués, per exemple.»

–Mòbil és una copro-
ducció amb el Lliure. Hi
torna a gust, al teatre
que va cofundar?

–«Sí. De fet ja hi vaig
tornar amb Hamlet i La
tempestat. El Lliure és un
teatre on encara es nota la
mà de Fabià Puigcerver.
És un teatre molt ben pen-
sat per als que el fem i molt
ben pensat per als que hi
van. Té l’aire d’alguna co-
sa festiva, encara.»

–Què li sembla la fei-
na de direcció del Lliure
d’Àlex Rigola?

–«Ha fet una cosa molt
difícil: amb molt menys
pressupost que el Teatre
Nacional de Catalunya, ha
donat al Lliure una perso-
nalitat molt diferent i al
mateix temps sense abai-
xar el llistó i el nivell artís-
tic. I això és difícil de fer.»

–Hi tornarà?
–«A fer-hi què?»
–A dirigir, per exem-

ple.
–«Ara em vénen dos

anys molt concentrats a
Bilbao i també a fora, amb
teatre a Itàlia i òpera. Quan
torni a Barcelona, suposo
que tornaré al Teatre Lliu-
re. Sí.»
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Lluís Pasqual firma la posada en escena de «Mòbil», l’últim text de Sergi Belbel, que s’estrena avui al Teatre Bartrina de Reus i que
coprodueixen el Centre d’Arts Escèniques de Reus, el Teatre Lliure i el Teatre Arriaga de Bilbao

«‘Mòbil’ ens ajuda a entendre com som»
Lluís Pasqual. DIRECTOR TEATRAL

Lluís Pasqual, fotografiat a l’escenari del Teatre Bartrina de Reus. / JUDIT FERNÁNDEZ.

TEATRE CATALÀ

Als catalans ens agrada més fer

teatre que anar-lo a veure. I per

això n’hi ha tant. Hi ha una crisi

de creixement

EL LLIURE

Ara em vénen dos anys de molta

feina a Bilbao i a fora. Quan

torni a Barcelona, suposo que

tornaré al Teatre Lliure. Sí.


