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Avui és un bon dia per fer
una ullada a la magnífi-
ca hemeroteca digital de
La Vanguardia. L’exemplar
delQuèFem? que teniu a les
mans ha sortit publicat el
2 de desembre. Doncs bus-
quem què estava passant al
món teatral barceloní ara
fa justament quaranta anys,
el dijous 2 de desembre del
1976. Primer, de passada, do-
nem un cop d’ull ràpid a les
notícies del dia, plenament

marcades per l’efervescèn-
cia de la transició política;
també aquest context cal
tenir-lo molt en compte. I
després anem directament a
les pàgines dedicades a cul-
tura i espectacles. Hi tro-
barem un petit anunci d’una
nova sala teatral situada al
barri de Gràcia, que, tal com
ens indica la cartellera, obre
portes avui mateix, a unes
hores que ara considerarí-
em unamica intempestives:
la funció inaugural té lloc a
les 22.30h. L’obra programa-

da porta el títol deCamí de
nit, 1854, està escrita i diri-
gida per un tal Lluís Pasqual
(un noi jove nascut a Reus el
nom del qual comença a ser
conegut en el món escènic
local, especialment després
d’haver muntat La Setma-
na Tràgica a L’Aliança del
Poblenou), té partitura mu-
sical deLluís Llach (aquest
sí que ja el coneix tothom)
i l’escenografia i el vestuari
els ha fet Fabià Puigserver,
que, des que la seva família
va decidir tornar de l’exili i

abandonar Polònia, quan te-
nia vint-i-un anys (el 1959),
no ha parat de fer teatre. A
hores d’ara, en Fabià ja ha
treballat en muntatges tan
emblemàtics com la míti-
caYerma de Núria Espert/
Víctor García, o el molt cen-
surat musical de Jordi Tei-
xidor El retaule del flau-
tista, i ha col·laborat amb
Els Joglars en espectacles
llegendaris, com araMary
D’ous iAllias Serrallonga.
I no em puc estar, tam-

poc, d’esmentar el nom

dels intèrprets d’aquell
primer muntatge del Te-
atre Lliure, a veure si us
en sona algun: Anna Liza-
ran, Lluís Homar, Imma
Colomer, Muntsa Alcañiz,
Josep Minguell, Domènec
Reixach, Fermí Reixach,
Toni Sevilla i Carlota Sol-
devila. Vosaltres veieu al-
gunamena de futur a un
repartiment com aquest?
No ho sé pas...

Necessitem un espai lliure!
Aquestes són les parau-

El Lliure de Gràcia abans de la remodelació de la sala, que es va inaugurar quan Àlex Rigola dirigia el teatre.

RAMON OLIVER
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les que en Fabià havia deixat
anar, un any abans, a Joa-
quim Gubern, el president
de la Cooperativa Obrera
La Lleialtat, situada, des del
1892, al carrer del Montseny,
47, a l’edifici que ara Puigser-
ver i els seus (a aquests noms
cal afegir-hi el del direc-
tor Pere Planella, els actors
Quim Lecina i Joan Ferrer,
i els tècnics Xavi Clot, Joan
Ponce, Cesc Espluga i Ros Ri-
bas) s’havien proposat capgi-
rar de cap a peus.
Com acostumava a passar a

totes les cooperatives obre-
res, La Lleialtat –que el 1975
travessava una situació finan-
cera molt difícil i necessita-
va donar una nova orientació
al seu local, si volia atreure la

gent jove– ja disposava d’un
teatre. I la cooperativa n’es-
tava ben orgullosa, del seu
clàssic escenari a la italia-
na, i del seu no menys clàssic
teló de vellut. Però, ara, si els
cedia l’ús del local, aquella
colla de gent de teatre es pro-
posava passar d’escenari i de
teló, actuar a un pam dels
espectadors, i fins i tot situ-
ar-los en un lloc diferent, se-
gons quin fos l’espectacle que
es representés: on s’havia vist
això de fer una funció amb la
gent asseguda a quatre ban-
des! A casa nostra, ben cert
que encara no s’havia vist
gairebé enlloc.
Del que es tractava, ara

que, a més, havien comen-
çat a bufar aires de llibertat

per tot el país, era de fer un
teatre lliure de convencions,
tot i que no pas lliure de text.
En una època en què les no-

ves companyies que feien fu-
ror tendien a passar de la pa-
raula o a donar-li una funció
ben diferent de la que havia
exercit des de sempre –només
cal pensar, per no sortir de ca-
sa nostra, en el cas d’Els Jo-
glars o d’Els Comediants–,
els integrants del Teatre Lliure
s’havien proposat entrar de ple
en un repertori clàssic gairebé
del tot absent a laminsa car-
tellera local, oferint a aquests
textos unamirada intensa
i inèdita, unamicamarcada
(especialment, en el terreny
estètic) per la gran influència
exercida pelPiccoloTeatro

diMilano, dirigit per Georgio
Strehler. Del que es tractava
–així ho proclamava elmani-
fest fundacional– era de pre-
sentar un teatre fet per gent a
qui li agradavamolt el terme
festa, però no pas el terme pas-
satemps. I, tal com va dir el ma-
teix Puigserver: “Què es pot
esperar d’una colla de francti-
radors bojos que confonen el
teatre amb una aventura per-

sonal? Què es pot esperar d’uns
aficionats que barregen la ges-
tió, la producció i fins i tot la
posada en escena i l’art amb
l’amistat i l’amor; uns incon-
trolables que fan del teatre una
manera de viure i del lloc de
treball la seva pròpia casa?”.
Una cosa que cal entendre de

manera literal, perquè aquella
colla de bojos pel teatre ho
feia tot, al teatre, des de pin-
tar parets fins a passar el pal
de fregar memoritzant alhora
un paper, tot deixant espai per
viure, també, entre assaig i
assaig, apassionades i de vega-
des fugaces històries d’amor.

El millor teatre de tot l’Estat

Ben aviat, el Lliure va comen-
çar a ser qualificat així. I és

El Lliure va obrir les portes amb la lluita obrera de ‘Camí de nit, 1854’.

Sí: aquest Fígaro és el mateix
a qui el mestre Beaumarchais
havia ficat com a coprotagonista
d’‘El barber de Sevilla’, una
cèlebre comèdia estrenada l’any
1775, i convertida després,
per Rossini, en una òpera molt
popular. Però alhora, aquest
Fígaro que trobem a punt de
casori ja no és ben bé el mateix.
A la primera part de la trilogia
que Beamarchais va dedicar al
personatge, Fígaro es presentava
encara com el criat còmplice que
ajuda amb embolics a fer que el
seu amo, el comte d’Almaviva,
pugui portar a terme les seves
conquestes amoroses. Però,
en aquest segon lliurament de
les seves aventures, Fígaro, a
punt de convertir-se ell mateix
en víctima de les depredadores
ànsies seductores d’Almaviva, es
converteix en una mena de por-
taveu de l’esperit revolucionari

que comença a envair la societat
francesa del 1783, l’any en què
l’obra s’estrena al Teatre Odéon
de París. Què s’ha cregut, Alma-
viva, i qui li ha atorgat aquests
privilegis amb què fa i desfà tot
allò que vol? És tan incendiari
i reivindicatiu, el monòleg que
Fígaro deixa anar, al cinquè acte
d’aquesta obra magistral, que el
genial Amadeus i el seu brillant
llibretista Da Ponte en prescin-
deixen, quan transformen el text
en una meravellosa òpera que
fa ben pocs dies encara es podia
veure al Liceu sota la direcció
escènica de Lluís Pasqual.
Però al Lliure sí que sentirem

aquesta mena de crida a la revol-
ta social; i tant, que la sentirem! I
serà Marcel Borràs qui deixi anar
aquestes paraules, atentament
dirigit per un Lluís Homar que les
havia pronunciat per primer cop
el 7 de febrer del 1989. Llavors,

era Fabià Puigserver qui dirigia
l’espectacle. Ara, és Homar qui
reconstrueix aquell muntatge que
figura entre les joies de la corona
de la història del Lliure. I que,
paradoxalment, es va estrenar en
un moment especialment difícil,
en el qual es qüestionava fins i tot
la continuïtat del teatre.
De fet, el 10 de gener d’aquell

mateix any, ‘La Vanguardia’
anunciava que el Lliure suspen-
dria les seves activitats l’1 de
febrer “si les institucions no
revisaven el conveni econòmic
amb el teatre”. Per sort, una
setmana després, Fígaro podia
deixar anar el seu monòleg. I aquí
el tenim, encara, acompanyat
d’un repartiment que de ben
segur que també farà història.
Per cert: abans d’entrar a la
sala, no us perdeu la instal·lació
commemorativa ‘Visions Lliures’,
que ens ha preparat Franc Aleu.

Aquí s’ensuma la revolució

EL LLIURE VA COMENÇAR
A SER QUALIFICAT COM
EL MILLOR TEATRE DE
TOT L’ESTAT I A ACOLLIR,
TEMPORADA RERE
TEMPORADA, MUNTATGES
DELS QUE FAN HISTÒRIA

Mar Ulldemolins (la nova Susanna) i Marcel Borràs (el nou Fígaro).

LES NOCES DE FÍGARO

DE CARON DE BEAUMARCHAIS. DIR.: FABIÀ PUIGSERVER. DIR. DE LA REPOSICIÓ: LLUÍS
HOMAR. INT.: MANEL BARCELÓ, MARCEL BORRÀS, OREIG CANELA, JOAN CARRERAS,
ORIOL GENÍS, MÓNICA LÓPEZ, EDUARDMUNTADA, VICTÒRIA PAGÈS, ALBERT PÉREZ,
AINA SÀNCHEZ, MAR ULLDEMOLINS, ÒSCAR VALSECCHI, PAU VINYALS. LLOC: TEATRE
LLIURE MONTJUÏC. PASSEIG SANTA MADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3). TEL. 932
892 770. DATA: DEL 2/12 AL 22/1. PREU: 15-29 €. HORARI: DE DT. A DV., 20.30 H; DS.,

19 H; DG., 18 H. 15% DE DESCOMPTE.• Teatrelliure.com

Aquest és l’aspecte original de la balconada de la Cooperativa Obrera La Lleialtat.
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‘Un dels últims vespres de Carnaval’, un Carlo Goldoni memorable.

Recordes quin va ser el
primermoment en quèus
vauplantejar la possibilitat
de tenir un teatre propi?
Era un desig que llavors te-
níem tots, tant els que fèiem
teatre com els que l’anàvem a
veure. El teatre independent
t’obligava a estar fent excur-
sions constants. Tots buscà-
vemun lloc fix, passar d’un
teatre de cambra i assaig amb
poquíssimes representacions
a una companyia estable.

Comvau acabar establint
la seu a laCooperativa
ObreraLaLleialtat?
Més que posar-nos a buscar
el primer local, va venir cap
a nosaltres. Un dia, voltant
amb en Fabià Puigserver pel
passeig de Gràcia, ens vam
trobar un conegut seu, el so-
gre del qual era, precisament,
el president d’aquella coope-
rativa. Només entrar al local,
en Fabià va intuir les possibi-
litats que presentava l’espai.

Enaquellmoment, teníeu
unprojecte definit sobre
comseria aquell teatre?
Tot anava molt de pressa, i
això t’obligava a improvisar.
Disposar d’un local ens va
portar a començar a trucar
a gent, i elaborar una pro-
gramació amb quatre títols
per tal d’omplir una prime-
ra temporada. La nostra sort
va ser que vam anar creixent
amb el públic, de la mateixa
manera que el públic va anar
creixent amb nosaltres.

Comdefiniries el teatre
que es feia llavors?
Era molt atrevit, com tantes
altres coses que es van po-
sar en marxa en aquell mo-
ment. És curiós i significatiu
que, a banda del Lliure, mol-
tes altres institucions en-
guany compleixin quaran-
ta anys. El teatre intentava
reflectir una societat que
canviava a marxes accelera-
des; tots vam fer una mena
de màster accelerat. El mo-
ment hi ajudava molt.

Quin és el teu recordmés
intens d’aquella primera

nit d’estrena del Lliure?
Quan, abans de començar la
representació, la gent es va
posar a aplaudir dempeus.
S’estava aplaudint lamatei-
xa idea de la sala, i la seva
proporció àuria, que fa que
et sentis alhora dins i fora de
l’espectacle. Aquesta relació
amb l’espectador eramolt no-
va. Un teatre lliure volia dir
un espai que t’oferiamolts
punts de vista diferents.

Vist amb la perspecti-
va actual, creus que s’han
complert els objectius
d’aquell primerLliure?
Els teatres no s’acabenmai,
han de poder canviar al ma-
teix ritme amb què canvia la
societat. Però el cert és que
una bona part del somni sí
s’ha complert. Com a pro-
va, en queden dos elements
tan fonamentals com són la
sala de Gràcia i el teatre de
Montjuïc. Després, natu-
ralment, es vanmodificant
els continguts, la manera de
fer. El Lliure és propietat de
molta gent, són els especta-
dors els que el fan possible.

D’entre tots elsmuntat-
ges emblemàtics, per què

entrevista

“El teatre és l’únic art que no
es pot permetre la nostàlgia”

Lluís Pasqual, director artístic del Teatre Lliure

has triat celebrar l’aniversa-
ri ambLes noces de Fígaro?
Ara que en Fabià no hi és, era
important que un espectacle
seu hi fos present. I perquè el
muntatge està entre els èxits
més grans de la companyia,
amb una gira demés d’un any i
una llarga estada aMadrid.

Tot plegat, però, sense
apel·lar a la nostàlgia.
El teatre és l’únic art que no
es pot permetre ser nostàl-
gic. Fins i tot aquest Fígaro
no és el mateix: ara no respira
igual, hi pots reconèixer tant
la respiració d’en Fabià com la
de Lluís Homar. S’ha de saber
conservar l’instrument, però
no s’ha de tenir por de canvi-
ar. L’esperit del Lliure pertany
a l’espectador. De vegades, un
espectador et diu “això no fa
per al Lliure”. I de ben segur
que unamica de raó deu tenir.
Sempre hem intentat mante-
nir amb el públic unamena
de relació artesana, gairebé
familiar. I cal recordar que al
Lliure li ha tocat ser sempre
permeable, funcionant com un
teatre nacional quan no exis-
tia el Nacional, o assumint per
moments el paper d’un teatre
municipal també inexistent.

que, també ben aviat, les pa-
rets d’aquella antiga coopera-
tiva que va demostrar ser un
espai dotat de màgia pròpia
van començar a acollir, tem-
porada rere temporada, mun-
tatges d’aquells que fan his-
tòria: Leonci i Lena, La bella
Helena, Les tres germanes,
Jordi Dandin, Un dels últims
vespres de Carnaval, Quartet,
Tot esperant Godot... Això per
esmentar només uns pocs tí-
tols, dins d’una llista aclapa-
radora que culmina amb l’es-
trena, el febrer del 2000, de
L’hort dels cirerers, l’obra
que marca la fi d’una època i
l’inici d’una altra.
El 2001, deu anys després de

la mort d’un Fabià Puigserver
responsable, també, del dis-
seny de la sala, el Lliure inau-
gura, per fi, la seva nova seu,
al Palau de l’Agricultura de
Montjuïc. I no us podeu ni
imaginar quantes voltes va
donar abans de materialit-
zar-se un projecte ben il·lus-
tratiu de les batalletes políti-

ques i els estira-i-arronsa en
matèria cultural propis de
l’època; un projecte que, per
cert, va estar a punt de trans-
formar en teatre la plaça de
braus Las Arenas.
L’any 2003, la direcció del

teatre passa a mans d’Àlex
Rigola. I això no suposa no-
més un canvi de nom, sinó
una veritable revolució con-
ceptual: el Lliure de Rigola
mira obertament cap al te-
atre que es fa a Alemanya i
el centre d’Europa, obre la
porta de bat a bat a creadors
rupturistes (Ostermeier, Lu-
pa, Marthaler, Waltz...) i es
transforma, gràcies al ci-
cle Radicals Lliures, en un
gran aparador de l’escena
més experimental.
Això fins que, el 2011, un

nom històric de la casa torna
a assumir la direcció artística:
Lluís Pasqual torna als orí-
gens. I, de moment, el tindrem
al capdavant d’aquesta insti-
tució que forma part del seu
ADN com amínim fins al 2019.

L’opereta d’Offenbach ‘La bella Helena’ també va sonar al teatre.
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