
| Cultura i Espectacles | 35EL PUNT AVUI
DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE DEL 2016

L’esperit del Lliure,
incorruptible

L’APUNT amatent a la paraula i un cert repertori i també a buscar
noves fórmules per sorprendre i commoure, segueix la-
tent. Avui hi ha molt guanyat en el camp cultural (millors
equipaments, el català més normalitzat...) però es pre-
guntava què hauria passat si el “xantatge cultural” del
1989 s’hagués produït aquest 2016: “L’obra no s’hauria
representat mai”, tem.Jordi Bordes

Lluís Pasqual és molt amic d’escoltar els comentaris al
vol dels espectadors al vestíbul. Sovint comprova que el
públic, que es va formar a la vegada que la companyia es
feia potent i referent a Barcelona i Catalunya, identifica
les obres per “si són per al Lliure o no”. O sigui, que hi ha
una definició en la consciència dels espectadors del re-
pertori del Teatre. Confia que aquest esperit, sempre

Fabià Puigserver era un
enamorat de Les noces de
Fígaro. Però no va atrevir-
se a posar-la a escena amb
la companyia del Teatre
Lliure, fins al 1989, quan
la formació ja sumava 13
anys de convivència. Va
ser una obra que va servir
perquè les institucions es
comprometessin a la ces-
sió de 50 anys del Palau
Agricultura per poder ins-
tal·lar el nou Lliure. Va ser
una “amenaça cultural”
insòlita que va donar re-
sultat. Fígaro va conquerir
Montjuïc. La seva victòria
es plasma ara, represen-
tant aquell muntatge es-
trenat a Gràcia a la sala Fa-
bià Puigserver de Mont-
juïc (a partir de divendres
vinent). Lluís Homar feia
el paper del jove que s’atre-
veix a enfrontar-se amb
l’aristocràcia en l’original
de Caron de Beaumar-
chais, pocs anys abans de
la Revolució Francesa. Ara
Homar assumeix el paper
de director.

Per superar la sensació
incòmoda de qui fa una
substitució obligatòria en
una producció que roda
com un rellotge i que no
permet construir el perso-
natge, Homar va partir de
zero, amb 15 dies de tre-
ball de taula amb els ac-
tors. El decorat i el vestua-
ri respiren la mateixa es-
sència de l’original, però
calia donar un espai per-
què el repartiment actual
es fes seva la peça: al final,
el 90% és igual que el que
va signar Puigserver.

Beaumarchais es va
avançar tant al seu temps
que Lluís XVI va prohibir
que es representés. I Dan-
ton, a l’Assemblea Nacio-
nal, va advertir que Fígaro
havia estat el primer per-
sonatge que s’havia rebel-
lat contra els poders esta-
blerts. I és que, a més de

qüestionar els drets adqui-
rits dels de sang blava,
també evoca diverses ve-
gades una dona que reivin-
dica la igualtat de drets de
les dones amb els homes.
L’autor es converteix en
un veritable feminista que
dóna més bones sortides a
les dones que no pas als
homes.

Marcel Borràs, que va
néixer el 1989, assumeix
el rol de Fígaro. Per a l’ac-
tor i autor amb Nao Albet,
aquesta celebració del
Lliure també se la fa molt
seva perquè hi va debutar

el 2005, dirigit per Roger
Bernat, i després s’estre-
narien com a autors de la
majoria de les seves peces
als Radicals Lliure d’en Ri-
gola. Borràs admet que és
un personatge amb qui
coincideix i al qual admira:
“És més àgil que jo, hauré
de fer veure que sóc més
llest” del que sóc en reali-
tat, deia irònicament. A
més d’Homar, l’única que
repeteix del repartiment
del primer Noces de Fíga-
ro és Mónica López. Ella va
assumir les darreres fun-
cions de la gira del 1994,
en la qual s’hi compten les
40 funcions al Teatro de la
Comedia de la Compañía
de Teatro Clásico, a Ma-
drid. I és que aquesta obra
va significar la carta de
presentació per al gran pú-
blic a nivell estatal. 

Després d’una llarga
temporada de reformes,
tornarà una versió en cas-
tellà de Las bodas de Fíga-
ro. Si a Barcelona la tem-

porada va del 2 de desem-
bre al 22 de gener, a Ma-
drid serà del 3 al 26 de fe-
brer. Pasqual no s’atrevia
ahir a tancar la possibilitat
que hi hagués més fun-
cions  d’aquesta comèdia.
L’estrena a Montjuïc no és
casual: coincidirà amb
l’aniversari del Lliure. Per
això, dues hores abans de
l’estrena s’inaugurarà una
instal·lació commemora-
tiva del Teatre Lliure.
Franc Aleu és l’autor d’una
narració figurativa que
parteix del material gràfic
de Ros Ribas i altres grava-
cions.

Lluís Homar (que enca-
ra es defineix com un ac-
tor que dirigeix en apre-
nentatge) coincideix en
Puigserver que és una
obra meravellosa. Perquè
te l’habilitat de combinar
la comèdia amb el coneixe-
ment de la condició huma-
na: “Ara en sóc més cons-
cient que fa trenta anys.”
La diversió està assegura-
da en aquesta comèdia
d’un rellotger precís, que
trasllada el seu ofici artesà
a les fustes del teatre.
L’obra necessita la con-
fiança de l’altre actor.
Aquesta energia a l’esce-
nari es deu percebre a la
platea, comenta Joan Car-
reras, que interpreta el pa-
per del comte d’Almaviva.

El repartiment es com-
pleta amb Manel Barceló,
Oreig Canela, Oriol Genís,
Eduard Muntada, Victòria
Pagès, Albert Pérez, Aina
Sánchez, Mar Ulldemo-
lins, Òscar Valsecchi i Pau
Vinyals. ■

La victòria de Fígaro
J. Bordes
BARCELONA

El Teatre Lliure repesca ‘Les noces de Fígaro’, la seva peça més
popular, per celebrar els 40 anys d’història, dirigida per Lluís Homar

Lluís Pasqual i Lluís Homar, ahir al migdia, a les escales del Teatre Lliure de Montjuïc ■ ORIOL DURAN

2-12-1976
Dia que s’inaugura el Teatre
Lliure a l’antiga sala de ball de
la cooperativa La Lleialtat, al
barri de Gràcia de Barcelona.
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La data

La comèdia serà
fins al 22 de
gener a Montjuïc
i tot el febrer a
Madrid, al Teatro
de la Comedia

nya a l’ala sud del solar que
l’Ajuntament va adquirir
el 2007 a uns particulars,
una inversió que va repre-
sentar l’inici del rescat
d’un complex monàstic
fins llavors ocult i, per
tant, “molt desconegut”,
precisa Andrea Ferrer,
una de les seves principals
coneixedores. Gràcies a la
feina dels arqueòlegs, avui
es té moltíssima informa-
ció de com es van gestar el
claustre i la majoria de de-
pendències que s’ordena-
ven al seu voltant, la seva
evolució, i quan i per què
es va destruir. La decadèn-
cia va arribar el segle XVI:
l’espai va ser fortificat i es
va fer un fossat que va par-
tir pel mig el claustre, que
era de dimensions petites
(de capitells, en tenia 20).

El projecte de restitu-
ció, finançat per l’Ajunta-
ment i la Diputació, no es-
tà del tot acabat, però qua-
si. El maig passat el recin-
te es va obrir a les visites.
El gran repte és aconse-
guir incorporar-lo plena-
ment en l’imaginari del lle-
gat romànic català. “És
una de les joies romàni-
ques pendents de desco-
brir pel públic; ara li ha ar-
ribat la seva hora”, con-
clou l’alcalde Àngel Po-
sas. ■


