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ElLliuresegueix
batent rècords
iobrenovasala
ElMirador Lliure acollirà tallers amb
el públic i la jove companyia del teatre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
lTeatreLliurenoes
vol quedar quiet. El
seu director, Lluís
Pasqual, creu que
un teatre “no pot
pararmaidecréixer

perquè s’atura, i un teatre aturat es
mor”. Així que com que el Lliure
acaba de batre un altre cop el seu
rècordhistòricdepúblic, i janoca
bengairesmésespectadorsalesse
vestressales,i amés,comque elte
atrefa40anysel2016,ahirPasqual
va presentar una opípara progra
mació per mantenir les fantàsti
quesxifreslatemporadavinent:un
programa atapeït d’actors de re
nomalqualtornenperfiJosepMa
riaFlotats iLaiaMarull, i enquè fi
gurendes de l’adaptació delRelato
de un náufrago deGarcíaMárquez
al’AntígonadirigidaperMigueldel
Arco i el més nou de l’immens Ro
bertLepage,887, protagonitzatper
ellmateix. IToniServillo (Lagran-
debellezza) iel seugermàPeppeen
l’homenatge a Nàpols La parola
canta. Però, a més d’això, Pasqual
va anunciar un regal: la creació
d’una nova sala a la torre de la seu
del teatre a Montjuïc, el Mirador
Lliure,unespaiperquèelsespecta
dors aprenguin i opinin i per a la
companyia jove del Lliure, que re
novarà integrants iprojecte.

Però, primer, el nou rècord: a la
temporada a punt d’acabar el Lliu
re ha aconseguit 110.000 especta
dors, 1.500 més que l’any passat. I
habatut el seu rècordaconseguint,
a més, una enorme ocupació: el
81%.Al Lliure deGràcia, de fet, ar
riba al 90%!Nombroses obres han
aconseguit un 100% d’ocupació, i
n’hi ha tres que han quedat amb
tanta llista d’espera que tornen la
temporada que ve:El rei Lear, pro
tagonitzat per una immensaNúria

Espert, El curiós incident del gos a
mitjanit,protagonitzadaperunPol
Lópezenestatdegràcia, iRhum, el
poètichomenatgedepallassosaun
granpallasso,Monti.
Tres obres que seran part d’una

programació que, com va explicar
ahirPasqual,reflecteixelquepassa
avui fora de les sales, amb la gent a
la recerca de noves formes de re
presentació i qüestionant la seva
identitat en relació amb la dels al
tres i, sobretot, amb el poder. Evi
dentment, l’obra cabdal sobre la
identitatésÈdipRei–l’homequees
desconeix tantqueacabamatantel
seupareicasantseamblasevama
re–, i aquesta peça de Sòfocles es
veuràalLliuresotalamiradapreci
sa del director Alfredo Sanzol, que
ha creat gairebé un últim sopar.
Una tragèdia grega que no arriba
sola:formapartdelprojecteTeatro
delaCiudad,quevolmirarelsclàs
sics amb nous ulls i del qual també
es veuran al Lliure l’Antígona que
dirigeixMiguel del Arco ambCar
menMachi i laMedead’AndrésLi
maambAitanaSánchezGijón.
Tres clàssics en una temporada

en què, malgrat això, 20 de les 31
propostes són textos contempora
nis: justament Rosa Maria Sardà i
Míriam Iscla obriran el curs al
Lliure de Gràcia –el de Montjuïc
l’obriran les T de Teatre amb Pre-
mis i càstigs– amb els respectius
monòlegs de Stefano Massini. Un

Cultura
La nova temporada del teatre que dirigeix Lluís Pasqual

GRANS INTÈRPRETS

Espert,Machi, Sardà,
Servillo,Marull, San
Juan, Flotats i Segura,
a la nova temporada

TEATRE SOBRE LA IDENTITAT

Lamajoriad’obres
qüestionenla identitat
enrelacióambladels
altres iambelpoder

TEATRE INTERNACIONAL

Robert Lepage i Toni
Servillo arriben al
Lliure amb dues peces
molt personals

llistes a La llista; Alberto San Juan
retratarà la monarquia a El Rey;
Jordi Casanovas desembarca amb
l’emocionantVilafranca, undrama
sobre la identitat familiar i col∙lec
tiva; Andreu Benito i Mar Ullde
molins donaran vida a L’inframón
de Jennifer Haley, que parla de la
difusa frontera dels crims al món
virtualdels avatarsd’internet... Ihi
haurà clàssics d’ahir i avui: unPin
ter per Mario Gas, El invernadero;

sobre lavidaquotidianade tresdo
nes a la franja de Gaza (Crec en un
sol déu, Sardà) i un altre en home
natge a la periodista assassinada
russaAnnaPolitkóvskaia (Donano
reeducable, Iscla), que es podran
veureendiesalterns.Peròhihaurà
molts textos actualsmés:Clara Se
guradonaràvidaaunamare treba
lladora esgotada a Conillet; Laia
Marull mantindrà la seva vida en
precari equilibri fent obsessives

Els artistes de la nova temporada del Lliure reunits ahir

DISSABTE 1 AGOST

Torna la Gran Òpera

Otello
de Verdi
Gregory KUNDE
Carlos ÁLVAREZ
Eva-Maria WESTBROEK

FESTIVAL CASTELL PERALADA
Juliol-Agost 2015

El clàssic de l’estiu!

Venda d’entrades a www.festivalperalada.com - T. 902 37 47 37 i també a www.ticketmaster.es

DIUMENGE 2 AGOST

Lectura dramatitzada

Otello,
W. Shakespeare
AmbFrancescGARRIDO, JoanCARRERAS,
MartaMARCO, Josep JULIEN i
SergioCABALLEROS
FrancescCERRO-FERRAN-Director

O
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postesnoves, ferautocríticapersa
berd’onvenim,onsomionanem.I
volemreflexionar al costat d’altres
disciplines i amb el públic”. Per ai
xò s’hi faranuns tallers públics per
explicar dues vegades al mes les
particularitats dels oficis teatrals.
Però, amés, un altre grup habitarà
aquestMirador: la companyia jove
del teatre,LaKompanyia,queesva
fundar fa dos anys i els nousmem
bresde la qual es triaran aquest se

tembre ioctubreenaudicionsmolt
més grans que les de la companyia
inicial.Actorsque,adiferènciadels
seus predecessors, no es fogueja
ran immediatament en escena, si
nó que viuran unamena demàster
amb tallers comelsdel director ar
gentí Claudio Tolcachir, que des
présescriuràunaobraperaells.!

#tuitsdecultura
@manuela_velles
Manuela Vellés

Mi primer #concierto Primera vez
que comparto mis canciones, mis
sentimientos, mis bailes. No pude
ser más #feliz

@janquim
Joan Carreras Escriptor

Dec ser un ingenu peròm’agrada
veure en la independència l’oportu
nitat de redibuixar de dalt a baix la
política del país. #estàpassant

@JoyceCarolOates
Joyce Carol Oates Escriptora

Nonoméshanestatmassacratsafroa
mericanssinó tambécristiansenel
sentitmésprofundde laparaula:no
violents.

@marta_rojals
Marta Rojals Escriptora

Mentreal final elnombrede llistes
depaís siguimenorqueelnúmerode
partits indepesestemaglutinant, no?
> (nxLP)< (nxPI)#noéspregunta

SEGUIU TOTA LA INFORMACIÓ
CULTURAL A
www.lavanguardia.com

dosEduardodeFilippoenundesol
a càrrec de Lluís Pasqual; laMaria
Estuard de Schiller per Sergi Bel
bel;ElalcaldedeZalameaperHele
na Pimenta; un Hamlet per Pau
Carrió...
Pel que fa al nou Mirador del

Lliure,Pasqualvadirqueserà“una
sala de reflexió per a tothom”:
“Quaranta anys del Lliure suposa
que és el moment de treure’ns la
pols,airejar,ventilar, rebre lespro

INMA SAINZ DE BARANDA

L E S O B R E S D E L A N O VA T E M P O R A D A

Sardà, Iscla i Pasqual.ElLliure
deGràciaobre temporadael22
desetembreambduespeces
contundentsde l’italiàStefano
Massini ambientadesaGaza i
Rússia.LluísPasqualdirigeix
RosaMariaSardàaCrecenun
soldéu i aMíriamIsclaaDona
noreeducable.Teatred’urgèn
ciamoltnecessari.

GarcíaMárquez al teatre.Prime
raversió teatraldelRelatodeun
náufragodeGabrielGarcía
Márquez, l’obraqueelvaobli
garaexiliarse.Violència i
poder.MarcMontserratDruk
ker–queva triomfaramb
L’onada–dirigeixEmilioGu
tiérrezCaba.

Segura iMarull, esgotades.
ClaraSeguraprotagonitza
Conillet–basadaenElconejito
del tambordeDuracell, deMar
taGalán–,unaobradirigidaper
MarcMartínezsobreunamare
treballadoraal límit .ALaia
Marull ladirigirà, encanvi, la
canadencaAllegraFulton–que
va interpretarelpaperal seu
país–aLa llista, deJennifer
Tremblay,onunadonamanté
unequilibriprecari en la seva
esgotadoravidaconfeccionant
llistesobsessivament.

Machi, Aitana i la tragèdia.El
projecteTeatrode laCiudad
quehancreataMadridMiguel
delArco,AlfredoSanzol iAn
drésLimadesembarcaalde
sembrealLliureambles seves
tresprimeresobres.LaMedea
deLimaambAitanaSánchez
Gijón, l’AntígonadeDelArco
ambManuelaPaso iCarmen
Machi, i lamolt coralEdipoRey
d’AlfredoSanzol.Hihauràmés
tragèdia, encaraquenogrega,
ambelHamletquedirigeixPau
CarrióambPolLópez,Rosa
RenomiEduardFarelo.

Flotats torna a escena.Josep
MariaFlotats tornaalLliure
deGràciacomadirector
i actorambSer-hoono.Per
acabaramb laqüestió jueva,
deJeanClaudeGrumberg,
teatrepolíticenclaudecomè
dia sobrequi iquèsom,

sobre lacondicióhumana.

Reis, alcaldes i sanatoris.Pas
qualdiuque la temporada
examina lanostra relacióamb
elpoder, ihihauràdesde l’abús
depoderdeElalcaldedeZala-
mea–ambCarmeloGómeza
l’escenari–,finsaElReid’Alber
toSanJuan–creada,dirigida i
interpretadaperellmateix–o
El invernadero, deHaroldPin
ter,dirigidaperMarioGas i
ambTristánUlloa,unacrítica
alpoderadinsd’unsanatori.La
versióésd’EduardoMendoza.
Amés , la lluitapelpoderseràel
temadeMariaEstuard, labata
lladereinesanglesesqueva
retratarSchiller iquearadiri
geixSergiBelbel ambSílviaBel
iMíriamAlemany.

L’essència del teatre.Quanel
teatreesbuscaasimateix i
busca la fronteraentre realitat i
ficció sorgeixenobres,diuLluís
Pasqual, comPremis i càstigs,
enquè l’argentíCiroZorzoli
dirigeix lesTdeTeatre, ocom
AteatroconEduardo, enquè
Pasqual uneixdosdivertits
textosdelgranEduardode
FilippoambMercèSampietro,
RamonMadaula iJordiBosch.

Lepage i Servillo.RobertLepage
posarà la sevamemòria i ell
mateixaescenaamb887. Bar
celonaserà la sevaprimera
paradaeuropea.Elgranactor
italiàToniServillo tornaràal
Lliureambel seugermàPeppe
perhomenatjarNàpols.

Família, avatars i terroristes.La
identitatmodernaencara tor
naràaposarseaprovaenesce
naambtresobresque faran
parlar: laVilafrancadeJordi
Casanovas, emocionant ipode
rosabarrejad’identitat familiar
i col∙lectiva;L’inframón, de
JenniferHaley,queespregun
tacomserà lanostramoral
quan lesnostresvides siguin
virtuals iposaunpederastaa la
xarxa, iEnveubaixa, de l’irlan
dèsOwenMcCafferty, sobre la
vidad’un terroristaque ha
deixatdeserho,dirigidaper
FerranMadico.
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