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llarroel. Dimecres aixeca el teló 
amb un gran èxit, La calavera de Con-
nemara. Aquesta vegada, Pol López 
compta amb Ferran Vilajosana per 
donar-li la rèplica en la comèdia ne-
gra de Martin McDonagh. López, un 
dels diamants de l’escena catalana, 
també protagonitzarà L’habitació del 
costat. Aquesta obra de Sarah Ruhl 
aborda el descobriment del vibra-
dor. Julio Manrique dirigirà està co-
producció amb La Brutal. 

Un altre plat fort serà La dansa de 
la venjança, un drama de Jordi Casa-
novas on Laia Marull i Pablo Derqui 
s’enfronten «en una batalla cam-
pal» per la custòdia del seu fill. Més 
subtil és l’aplaudit Othello d’Oriol 
Tarrasón i Les Antonietes ambien-
tat en l’època actual de les fake news. 
La Zanja –una nova peça de Titzina 
Teatro que indaga sobre la colonit-
zació– i la tornada del superèxit Les 
noies de Mossbank Road completen la 
programació de La Villarroel. 

 
CONDAL-ONYRIC / El nou espai de tea-
tre musical que dirigeix Dani An-
glès arrenca la propera setmana 
amb Fun Home,un irònic retrat de 
la família amb 16 intèrprets. Les da-
mes del perpetu socors, basat en la no-
vel·la Los sopranos, d’Alan Warner, 
destaca en la programació junta-
ment amb una proposta molt dife-
rent protagonitzada per Sílvia 
Marsó, la commovedora adaptació 
de la novel·la 24 horas en la vida de 
una mujer. H

33 Mercè Arànega, protagonista de ‘Shirley Valentine’.
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33 Carmelo Gómez i Ana Torrent actuaran al Goya.
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La dimissió del director del Lliure  marca 
la presentació de la temporada de Focus

L’ombra  
de  Pasqual

M. C. 
BARCELONA

La presentació de la temporada de 
Focus va servir per prendre el pols 
a una qüestió difícil: com ha afec-
tat i afectarà el sector la dimissió 
de Lluís Pasqual. Una sortida que 
el president del Grup Focus, Da-
niel Martínez, va valorar negativa-
ment. Per a Martínez, la decisió de 
Pasqual de deixar el Teatre Lliure 
és reflex, va dir, «del signe dels 
temps en el seu aspecte més nega-
tiu» i el desenllaç ha sigut «brut, 
fins i tot ofensiu». 

La situació del Lliure va estar en 
boca de molts dels artistes partici-
pants en la presentació de la nova 
temporada. Hi va haver, sobretot, 
opinions en petit comitè, sense 
micròfons. I així serà també –en 
petit comitè– com s’encararà 
l’etapa post-Pasqual en la reunió 
que se celebrarà avui a la seu del 
teatre a Montjuïc. Es tracta d’una 
trobada d’urgència del grup re-
duït de la junta de govern del pa-
tronat del Lliure, un teatre públic 
gestionat per la Fundació Teatre 
Lliure, privada. 

La missió d’aquesta cita és avan-
çar de cara a la reunió del patronat 
el pròxim dia 14. En la seva carta 
de dimissió, Pasqual lamentava 
que «el que va començar com una 
calúmnia a les xarxes es tornés de-
bat públic» que va contaminar 
l’equip humà del Lliure. Després 
de dos mandats, després de reno-
var per dos anys més, fins a culmi-
nar la reforma dels estatuts del 
Lliure, tot va canviar. «El ple suport 
de l’equip és absolutament impres-
cindible per tirar endavant un pro-
jecte que, en les condicions actu-
als, em sento incapaç de liderar», 
va confessar en la carta de comiat. 

En petit comitè 

A la reunió del Lliure d’avui hi assis-
tiran els principals representants 
de cultura de les institucions que el 
subvencionen: Joan Subirats, comis-
sionat de l’Ajuntament de Barcelo-
na; Maria Dolors Portús, de la con-
selleria de Cultura –acompanyada 
excepcionalment per la consellera 
Laura Borràs–;; Fernando Cerón, 
de l’Inaem del Ministeri de Cultu-
ra, i Oriol Lladó, de la Diputació 
de Barcelona. Per part de l’entitat 
teatral, la representació estarà in-
tegrada per Ramon Gomis, presi-
dent del patronat de la fundació, i 
quatre membres de la institució 

cultural: Guillem-Jordi Graells, 
Jordi Maluquer, Maria Martínez i 
Miquel Molins. 

Tots ells hauran d’estudiar, en-
tre altres coses, com fer la recerca 
del nou responsable artístic del 
Lliure, amb quin tipus de concurs 
públic. També abordaran com es 
gestionarà l’etapa de transició per 
evitar un buit de poder. L’actual 
equip compta amb Aurora Rosa-
les, adjunta de direcció amb Pas-
qual, i Clara Rodríguez, responsa-
ble de gestió. 

De moment, la polèmica genera-
da al Lliure aquest estiu no ha afec-
tat la venda d’entrades d’aquesta 
nova temporada, al contrari. En el 
període entre juny i agost del 2018 
s’han venut 14.716 entrades per a la 
temporada que ara comença, 3.743 
més que en el mateix període de 
l’any passat. 

Representants  
del patronat   
es reuneixen  
avui per encarar 
la nova etapa

El sector teatral, en canvi, està 
dividit entre gent a favor i en con-
tra del fins ara director del Lliure. 
Però ¿com ha de ser el Lliure del 
futur? Ara per ara, ningú es mulla 
gaire. Potser per això ha tornat a la 
càrrega el col·lectiu Dones i Cultu-
ra, el mateix que va recolzar l’ac-
triu Andrea Ros per les seves críti-
ques a Pasqual a les xarxes socials 
en les quals el va acusar de despo-
tisme. El col·lectiu que representa, 
diuen, 800 dones de la cultura ha 
llançat un comunicat en què, 
d’una banda, anima els treballa-
dors del Lliure a seguir endavant 
amb l’estudi de riscos psicosocials 
encarregat al juliol. De l’altre, exi-
geixen a les institucions impulsar 
«un concurs públic i transparent» 
que vetlli per una nova direcció 
«que respecti la llei d’igualtat» i que 
aposti «per una cultura oberta, lliu-
re i sense discriminacions». H

Hauran d’analitzar  
amb quin tipus  
de concurs públic 
escollir el nou 
responsable


