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ambel ciutadà, amb l’espectador o
potser... no ho sé, els esperits no
s’expliquen , és una qüestió de fe. I
jo crec”, va ressaltar. I va apuntar
que tots “som conscients dels gra
víssimsproblemesquetélacultura
del nostre país, i els més grans en
cara que arrossega la nostra socie
tat i el món sencer. Com que en el
momentdebufar lesespelmess’ha
deformularundesig, jodesitjoque
aquest número40ens serveixi per
estarmésatentsquemaiaaquestes
realitats, ser capaços de reflectir
les ipujarles a l’escenari converti
desenpoesia.ViscaelLliure!”.c

#tuitsdecultura
@vverdumacia
Vicente Verdú Escriptor

Las personas nos hacemos
maduras cuando saboreamosmejor
el amor de los demás. Personas que
saben bien y sabenmás.

@JosepLluchPuig
Josep Lluch Editor

Demoment, a cap periodista de
@ForadeSerieTV3 se li ha acudit
entrevistar un escriptor.

@MickJagger
Mick Jagger Músic

Gràcies a tothom per l’entusiasme
que heumostrat per #blueandlone
some. Ara ja està disponible!

@StephenKing
Stephen King Escriptor

Els tuitsdeTrumptransmetenhistè
ria, agressivitat, paranoia i insegure
tat.Mésenllàde lapolíticael seu
estatmental s’hadevigilardeprop.

El món del teatre reflexiona sobre l’aventura del Lliure,
que ha estat la referència i el far per a Catalunya i tot Espanya

Primer teatrenacional
J. BARRANCO Barcelona

Un far. Un cor que ba
tega. Una referència.
Elprimerteatrenaci
onal deCatalunya. El

teatre que va fer que algun futur
gran director madrileny es llan
césaaprendrecatalà is’endinsés
alDigui, digui. El compromís to
tal ambel teatrepúblic.Unama
nera de fer teatre que va fondre
lesgransavantguardeseuropees
del moment amb la tradició del
teatre català trencada per la
GuerraCivil iqueesvamantenir
vivaalteatreméspopular,eldels
Lluïsos de Gràcia o la Passió
d’Esparreguera. El Lliure ha es
tatmoltperamolts ihocontinua
sent. I algunes personalitats de
món teatral han volgut parlar
ne.
MigueldelArco,undelsdirec

tors espanyols més celebrats
dels últims anys, ho té clar: “Per
mi elLliure és el far, ho va ser en
el seumoment amb el descobri
ment de Las bodas de Fígaro al
teatre de laComèdia deMadrid,
i vaig estar un any sencer amb el
llibredelDigui,diguiasobreper
quèvaigdecidirqueaquesterael
teatre que volia fer, i si calia fer
lo en català, sense problema”.
Per l’actual director del teatre
Pavón, “va ser l’aparició d’una
novamanera de fer.Havíemhe
retat 40 anys d’un ostracisme
terrorífic, d’una manera molt
concreta de fer, una mica lletja,
rància, antiga, i de sobte apareix
aquesta altramanera de relacio
narse amb la paraula, amb els
textos, de voler dir, d’un discurs
polític, d’undiscurs artísticmolt
diferent”.
TambéperSergiBelbelva sig

nificar molt. “Els meus primers
records d’impacte a Catalunya
van ser al Teatre Lliure. La per
cepció era veure teatre europeu
a la ciutat per primera vegada,
veure el teatre de repertori amb
una visió del segle XX, paral∙lel

alqueseria,perexemple,unPic
colodeMilà... Idesprés,uncom
promís amb la llengua, tot en ca
talà. Va sermolt important. Una
referència internacional però
amb maneres molt catalanes,
comlacooperativaoelfunciona
ment mancomunat, encara que
després hi hagués uns directors
quemanaven. Aquella cosa nos
tradadeferhototentretotsamb
una sabata i una espardenya. En
Fabià venia d’on venia, i amb la
seva saviesa plàstica li donava
unapàtinademoltaqualitata tot

ambmoltpocs recursos”.
Oriol Broggi, director de la

companyia La Perla 29, diu que
més enllà de l’àmbit personal
“l’aventura del Lliure va ser im
portantíssima per al país”. “En
un moment que hi havia molts
canvis, una companyia va trobar
unaestèticanovaquevacrearun
públicmolt fidel, entusiasta, i un
ambientalseuvoltantenvejable.
Tant Puigserver com Pasqual
beuendefora ihofanseu.Noco
pien. Roben i reinventen, és

apassionant. Hi ha una estètica
més depurada, nua, però que
parla de coses d’aquí. Van ser
unsvalents,unsherois”.“Vanfer
ungrancanvi–continuaBroggi–
i van crear una sensació mitolò
gica al voltant del teatre; encara
hi ha una certa mística entorn
del Lliure. I pot continuar sent
aquell espaioníricqueelsespec
tadors tenen dins del seu pan
orama teatral, un far, un cor que
batega”.
Salvador Sunyer, director del

FestivalTemporadaAlta, obser
vaqueés“fruitd’unpaísanòmal.
Qui fa la funció de teatre nacio
nal molts anys, després munici
pal, no és públic, sinó fruit de la
iniciativa d’uns senyors. Va su
posar l’arribada d’una altra ma
nera de fer teatre d’altres llocs,
ambmirades diferents segons el
directe: Itàlia, França, el centre
d’Europa amb Rigola, maneres
diferents que hanmarcat el tea
trecatalà”.
Xavier Albertí, director del

TNC,confessaquevaser alLliu
reonvaobtenirlaseva“veritable
educació sentimental com a ho
me de teatre”. “Va ser el primer
intent seriósde teatrepúblicdes
de la llibertat, el rigor en unmo
mentqueuna tradició reservada
enlapopularitatentroncaambel
granteatreeuropeuidóna lesei
nesperconstruirlo”.
Per la directora de la Compa

nyiaNacional de Teatre Clàssic,
HelenaPimenta, hi haunaspec
te fonamental en la trajectòria
delLliure: “Vaapostarperunes
pectador que aleshores s’havia
d’inventar, un espectador que
requeria d’una iniciativa escèni
caambquèespoguésidentificar;
que sabés apreciar aquell revul
siu ètic i estètic, i que el fes seu. I
hova aconseguir”. “Amés–con
clou–, el seu recorregut i les se
vesproposteshancolpitelscorsi
les ments de diverses generaci
ons de gent de teatre. Jo sóc en
treaquestes i li estic agraïda”.c

pròpies mans, per l’estimadíssim
Fabià Puigserver. També cal re
cordar que el Lliure de Gràcia no
hauriaestatpossiblesense lagene
rositat de la cooperativa La Lleial
tat i del senyor Enric Gubern, i
tambéqueaquestteatreonenstro
bem ara mai no s’hauria pogut ai
xecar sense la tossuderia insubor
nabledeJosepMontanyès. I amés
dels teatres, ens han deixat, també
perquè el passem, un esperit. El
quemolts espectadors i companys
de professió anomenen l’esperit
delLliure:potserunamaneraarte
sana, familiar,pròximadedialogar

ÀLEX GARCIA

SERGI BELBEL

“La percepció era
veure teatre europeu
a la ciutat per
primera vegada”

ORIOL BROGGI

“Beuen de fora
i ho fan seu, no
copien: roben
i reinventen”

SALVADOR SUNYER

“En un país anòmal,
va fer la funció
de teatre nacional
sense ser públic”


