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A viat haurem de trobar una 
traducció per al concepte 
anglès de binge-watching, 

tan de moda a tot arreu. Hi ha qui 
ho tradueix per «teleaddicció», 
però és inexacte. Literalment, bin-
ge-watching vindria a ser «mirar 
amb un excés compulsiu», de bor-
ratxera visual, i es refereix sobre-
tot a l’acció de veure tota una tem-
porada d’una telesèrie en una set-
mana o, en casos més extrems, 
d’una sola tirada. Abans vèiem les 
sèries amb un ritme setmanal, 
aguantant-nos el suspens durant 
set dies, però els devedés i la tele-
visió digital han portat més lli-
bertat. De fet, aquesta manera de 
lliurar-se a una ficció s’assembla 
molt a la lectura d’una novel·la 
que no pots deixar. El lector o l’es-
pectador es pensen que contro-
len el ritme amb què volen saber 
què passa, i potser per això la tra-
ducció hauria de jugar amb la 
idea de «devorar una sèrie», o «em-
passar-se-la».

 Fa uns quants dies, precisa-
ment, la cadena Netflix va presen-
tar un informe en què analitzava 
els hàbits dels seus clients i va con-
firmar que la majoria de telespec-
tadors cauen en el binge-watching. 
L’estudi remarcava que, quan es 
tracta de thrillers i sèries de terror, 
com ara Breaking Bad o The Walking 
Dead, hi dediquen entre dues i tres 
hores diàries, o més i tot. En can-
vi, amb els drames polítics o histò-
rics, com ara House of Cards o Mad 
Men, s’ho prenen amb més calma. 
També com en literatura, doncs, 
l’estil i la complexitat argumen-
tal demanen un altre ritme.
 Fa poc vaig veure la quarta 
temporada de la sèrie The Ameri-
cans, esplèndida i trista com mai, 
amb els conflictes familiars i sen-
timentals dels espies russos cada 
cop més enrarits per la seva vida 
excepcional. Érem el 1983 i una 
de les subtrames es referia als sol-
dats que morien a la guerra de 
l’Afganistan. Paral·lelament, lle-
gia Els nois de zinc (Raig Verd), el re-
portatge que Svetlana Aleksiévitx 
dedica a aquella guerra. Durant 
dos dies la lectura i la sèrie van co-
incidir en la meva vida i després es 
van distanciar de nou. La sèrie va 
avançar a ritme trepidant i la lec-
tura dels horrors reals –els plors 
de les mares, l’odi dels soldats que 
tornen i el dolor dels tolits– enca-
ra continua amb mi, sense con-
cessions. H
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El Teatre Lliure celebra 40 
anys sense estar-se de res
3Lluís Pasqual busca un nou diàleg amb el públic a través de 36 obres

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l Teatre Lliure celebrarà els 
seus 40 anys amb una gran 
temporada 2016-17 en què 
hi haurà més funcions i 

produccions que mai. «Farem teatre 
al límit de les nostres possibilitats», 
va declarar ahir Lluís Pasqual en una 
multitudinària roda de premsa a la 
sala Fabià Puigserver de Montjuïc, 
on històrics representants del Lliure 
es van barrejar amb les noves gene-
racions. Ni tan sols Josep Maria Be-
net i Jornet, veterà dramaturg, va vo-
ler perdre’s la cita malgrat la seva 
malaltia.
 Si alguna cosa caracteritza les 36 
obres programades, diverses del les 
quals són internacionals, són les ga-
nes de comunicar amb el públic de 
maneres molt diferents. Pasqual va 
recordar que el Lliure va triomfar fa 
40 anys establint nous codis que ara 
ja estan assumits. «Avui s’ha de bus-
car una nova forma de dialogar amb 
l’espectador i fer allò que demana la 
societat», va subratllar el director i 
fundador del Lliure. «Hem de tren-
car un segon mur entre el teatre i 
el carrer i firmar un nou contracte 
amb l’espectador. En aquesta època 
de murs físics i mentals, usar l’esce-
nari per enderrocar-los».

 Diversos espectacles giren al vol-
tant de la guerra, l’exili i el pes de 
la història, temes molt pròxims als 
exiliats de Síria, per als quals es re-
colliran fons en funcions solidàries. 
Historia, de la Cia. Sixto Paz; Masacre, 
d’Alberto San Juan; Cúbit, de Josep 
Maria Miró, i reposicions d’èxits 
com La maternitat d’Elna, del Projec-
te Galilei, i Ragazzo, de Teatre Tot 
Terreny, s’emmarquen en aquesta 
línia. L’únic gest al passat que s’ha 
permès Pasqual és la recuperació 
de Les noces de Fígaro, l’emblemàtic 
muntatge que al seu dia va dirigir 
Fabià Puigserver. El seu protagonis-
ta llavors, Lluís Homar, serà l’encar-
regat de dirigir-lo.

BALLARINA AMB CROSSES / Inauguraran 
la temporada L’inframón, un text ra-
biosament actual de Jennifer Haley 
que s’estrena al Grec, i tres especta-
cles simultanis de la premiada Agru-
pación Señor Serrano, que explica 
històries de forma innovadora. Tam-
bé explora altres formes teatrals Give 
me a reason to live, un impactant so- 
lo de la coreògrafa escocesa Claire 
Cunningham, per a qui les crosses 
no són impediment per treballar. 
Macadamia Nut Brittle i Still life, dos 
muntatges firmats pels italians Ric-
ci i Forte, alumnes predilectes de 

ves formes. A més de la reposició de 
Hamlet, de Pau Carrió, el públic po-
drà disfrutar de la senzilla i original 
visió de totes les obres de Shakespe-
are. Els anglesos Forced Entertain-
ment l’expliquen usant objectes 
quotidians com a personatges.

DOS IBSEN / El Teatre Stabile de Napo-
li, amb l’Orestíada, d’Esquil, i el ja 
anunciat projecte de Kristian Lupa 
Davant la jubilació, de Thomas Bern-
hard, completen la participació in-
ternacional. Ibsen hi serà per parti-
da doble: L’ànec salvatge, dirigida per 
Julio Manrique, i Hedda Gabler, diri-
gida per Pau Miró.
 Les noies de la Companyia Jove 
debutaran amb un clàssic de Benet 
i Jornet, Revolta de bruixes, posada al 
dia per Juan Carlos Martel. Una altra 
revolta, però més romàntica, és la 
que protagonitzarà Clara Segura en 
la paper de Jane Eyre en un muntat-
ge dirigit per Carme Portaceli. Joan 
Carreras, de nou a les ordres de Ri-
gola, serà el cap de cartell d’Ivanov, 
obra de joventut de Txékhov. I Juan 
Echanove entrarà en el món de Dos-
toievski amb Los hermanos Karama-
zov. La poesia arribarà amb un home-
natge a Jaime Gil de Biedma i versos 
de Viggo Mortensen recitats pel ma-
teix actor. H

NOVA TEMPORADA

Ronconi, sorprenen per la seva bru-
talitat.
 Més enllà del ja anunciat In Me-
moriam, un homenatge de Lluís Pas-
qual a la quinta del biberó, el teatre 
document arribarà a través de dos 
experiments: Dale recuerdos, de Didi-
er Ruiz, interpretada per persones 
grans, i Five easy pieces, on nens d’en-
tre 8 i 13 anys, dirigits per Milo Rau, 
expliquen a la seva manera l’horri-
ble cas de Marc Dutroux, pederasta i 
assassí belga.
 Els clàssics també adoptaran no-

«Hem de trencar 
un segon mur entre 
el teatre i el carrer», 
proclama el director 
i fundador
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PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA Foto de família del Teatre Lliure, amb el director Lluís Pasqual al capdavant, ahir.

Diversos espectacles 
giren al voltant de la 
guerra i l’exili, i hi haurà 
una destacada 
presència internacional


