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40 anys del Teatre Lliure,  
“un teatre d’art per a tothom”

l’obra de cap i de nou com si no s’ha-
gués fet mai, pensant com la faria el 
Fabià si la fes ara i aquí”, assegura, si 
bé “al final el 90% o 95% té a veure 
amb el que ja hi havia”. Gràcies a ai-
xò Homar avui entén millor que fa 
30 anys aquell “enamorament” de 
Fabià Puigserver d’una comèdia 
“que combina el divertiment i el co-
neixement de la condició humana”, 
sumat a l’esperit de la Revolució 
Francesa. L’obra es va estrenar qua-
tre anys abans i “té una càrrega po-
lítica que ressona avui en la idea del 
poder”: “Danton va dir a l’Assem-
blea Nacional que el primer revolu-
cionari va ser Fígaro enfrontant-se 
a la noblesa”, diu Homar. 

Que l’escenografia i el vestuari 
s’hagin reproduït exactament iguals 
reforça la nostàlgia. Des del princi-
pi, la concepció de l’espai escènic in-
novadora i pròxima es va convertir 

en marca de la casa Lliure, i es va 
mantenir fins i tot a l’hora de disse-
nyar les noves sales de Montjuïc, on 
es va traslladar el 2001. Les noces de 
Fígaro també van tenir un paper 
clau en aquest procés. El 1989, quan 
s’havia d’estrenar l’obra, Puigserver 
va decidir que el muntatge no es fa-
ria fins que les administracions no es 
comprometessin a trobar un nou es-
pai per al teatre. “El xantatge va fun-
cionar; avui no passaria”, recorda 
Pasqual. El que sí que es manté avui 
és “l’esperit del Lliure –diu el direc-
tor–, una cosa que no se sap què és 
però existeix i ens pertany a tots, so-
bretot als espectadors, i que crec que 
té a veure amb la relació artesanal i 
familiar d’entendre el teatre”, opina. 
El secret: “El Lliure va tenir una sort 
que han tingut pocs teatres: es va 
crear a ell i va crear un públic que va 
créixer amb nosaltres”.e

Lluís Homar en la versió de Les noces de Fígaro del 1989 que va dirigir Fabià Puigserver. 
A sota, Marcel Borràs és el Fígaro actual dirigit per Lluís Homar. ROS RIBAS / TEATRE LLIURE 

Lluís Homar remunta ‘Les noces de Fígaro’ que va idear Fabià Puigserver

ARTS ESCÈNIQUES 

“Anirem a buscar els nostres espec-
tadors, dintre del possible, a tots els 
nivells, joves, obrers, oficinistes, es-
coles, oficis, oferint els nostres es-
pectacles, que procurarem que tin-
guin el màxim nivell artístic, als 
preus més reduïts que puguem. No 
intentem fer teatre experimental ni 
teatre minoritari, reservat a una sè-
rie d’iniciats, sinó teatre d’art per a 
tothom”. Aquest és un dels princi-
pis del manifest fundacional que 
van signar els impulsors del Teatre 
Lliure i que, 40 anys després, enca-
ra parafraseja de tant en tant el di-
rector actual de la sala, precisament 
un dels fundadors, Lluís Pasqual.  

En una dotzena de pàgines, els 
disset directors i actors que van for-
mar aquella companyia indepen-
dent, cooperativa i autogestionada, 
van posar les bases del que seria una 
de les institucions que contribuiria 
més a la recuperació i modernitza-
ció escènica del país a través, majo-
ritàriament, de la representació de 
teatre de repertori clàssic i contem-
porani en català.  

En un país per reconstruir, un 
grup d’artistes –Muntsa Alcañiz, Im-
ma Colomer, Lluís Homar, Anna Li-
zaran, Pere Planella, Lluís Pasqual, 
Fabià Puigserver, Domènec Reixach, 
Antoni Sevilla i Carlota Soldevila, en-
tre altres– van assumir “unes neces-
sitats i un entorn històric” i van obrir 
el nou teatre a l’antiga cooperativa La 
Lleialtat del barri de Gràcia el dia 2 de 
desembre del 1976. Lluís Pasqual hi 
dirigiria Camí de nit.   

Homenatge al públic del Lliure 
Per celebrar l’efemèride, el Lliure ha 
fet una picada d’ull als seus segui-
dors i alhora un triple salt mortal. 
Pasqual ha escollit un dels muntat-
ges més emblemàtics de la sala de 
Gràcia, Les noces de Fígaro de Caron 
de Beaumarchais –estrenada el 7 de 
febrer del 1989 i en gira en castellà 
fins a la temporada 1994/95–, i ha 
demanat al seu protagonista, Lluís 
Homar, que aquesta vegada s’ocupi 
de dirigir el muntatge, però tal com 
el va idear el director i escenògraf 
Fabià Puigserver. El resultat, amb 
Marcel Borràs de protagonista (un 
actor nascut justament el 1989!), es 
podrà veure de demà al 22 de febrer. 
En els papers d’Anna Lizaran, Jor-
di Bosch, Emma Vilarasau, Alfred 
Lucchetti o Carlota Soldevila hi ha 
avui Mònica López, Joan Carreras, 
Mar Ulldemolins, Manel Barceló i 
Victòria Pagès, entre altres. 

Homar assegura que la versió “no 
és arqueologia”: “M’ha fet horror 
quan he hagut de fer una substitu-
ció, perquè no m’agrada que em do-
nin el vestit fet. Nosaltres hem fet 
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Francesc 
Casadesús serà  
el nou director 

del festival Grec 

L’Ajuntament de Barcelona va 
anunciar ahir –per fi– el nom del 
nou director del festival Grec. L’es-
collit per concurs públic és Francesc 
Casadesús, el director del Mercat de 
les Flors els últims 8 anys, que ara 
ocupa aquest càrrec també en pròr-
roga, a l’espera del successor que 
surti d’un altre concurs públic que 
també s’ha endarrerit més del 
compte. Els dos concursos es van 
convocar al setembre, com a mínim 
mig any després del que estava pre-
vist i era desitjable, ja que les progra-
macions escèniques es treballen 
amb mesos d’antelació, i Jaume 
Collboni es va comprometre a resol-
dre’ls a la tardor. Casadesús haurà de 
treballar contra rellotge per progra-
mar un cartell que s’anuncia a mit-
jans de maig, si bé el seu predeces-
sor, Ramon Simó, ha deixat embas-
tats els muntatges internacionals.  

Cesc Casadesús, que tot just ahir va 
fer l’entrevista davant la comissió 
d’experts després d’una selecció de 
projectes que no anaven firmats, ex-
plicava a l’ARA la decisió de passar del 
Mercat de les Flors a un festival mul-
tidisciplinari com el Grec: “Tinc ganes 
de treballar per Barcelona amb una 
mirada de ciutat, no de sector. Tinc 
ganes de nous reptes i de quedar-me 
aquí”, afirmava. Després de l’etapa 
exitosa al Mercat, en què ha teixit re-
lacions amb cases de dansa d’arreu del 
món, era evident que les seves sorti-
des professionals podien passar per 
marxar a l’estranger. Aquesta vegada, 
l’Ajuntament ha retingut el talent lo-
cal. Queda pendent, ara, el concurs del 
Mercat de les Flors per cobrir la va-
cant que deixa Casadesús. 

La comissió d’assessors que va va-
lorar les propostes artístiques esta-
va formada per Bet Orfila, Àlex Ca-
sanovas, Judit Vidiella, Núria Bote-
llé, Maria Teresa Busquets i Miquel 
Cabal. Ells van elevar el seu nom al 
jurat del concurs, format pels ge-
rents de l’ICUB Joan Anton Llina-
res, Valentí Oviedo i Ferran Daro-
ca, i aquests, al seu torn, a Jaume 
Collboni.e
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Secret  
“El Lliure va 
tenir la sort 
de crear-se a 
ell i de crear 
un públic”,  
diu Pasqual


