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Entrevista a Lluís Pasqual, que ahir va dimitir com a director del Teatre Lliure

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sorpresa majúscula al
teatre català. Lluís
Pasqual se’n va, dimi
teix de la direcció del
Teatre Lliure que ell
mateix va cofundar el

1976. Un teatre que va canviar ra
dicalmentelpanoramaescènicca
talàidetotEspanyaiqueesvacon
vertir en un exemple a imitar. A
Pasqual, que tambéha estat direc
tor del Centre Dramàtic Nacional
deMadrid, de l’OdéonThéâtrede
l’EuropedeParísodelaBiennalde
Teatre de Venècia, i que des de fa
set anys havia tornat a dirigir el
Lliure, se l’ha emportat una polè
micaoriginadaal juliola lesxarxes
socials: després de l’anunci de la
sevarenovacióalcapdavantdelte
atre, una jove actriu, Andrea Ros
(Terrassa, 1993), va afirmar a Fa
cebook que “Pasqual m’ha cridat,
m’ha ridiculitzat, m’ha posat en
evidènciail’hevistferhoimpune
mentperquè‘ésungeni’, ielsgenis
crideni tractenmalament lagent”.
Esreferiaaunincidentenelsassa
josd’ElreiLeararafaquatreanys.I
reivindicava algú jove al capda
vantdelLliure.
El missatge no va passar de la

xarxa,peròvaser l’inicide l’incen
di, ja que dies després un grup de
Facebookanomenat “Don iCultu
ra” va acusar Pasqual de tractar
despòticament alguns treballa
dorsdelLliureivademanarlaseva
dimissió. La polèmica –en què es
barrejavaelsentimentdelesgene
racions més joves del món teatral
quehihauntapperascendirielfet
que cap dona no hagi dirigit fins
ara ni el Lliure ni el TeatreNacio
nal de Catalunya–, va saltar als
mitjans.Hi vahaveruncontrama
nifestfirmatpergransnomsdelte
atre a favor de Pasqual, des d’Em
ma Vilarasau, Vicky Peña, Rosa
Maria Sardà i Núria Espert a Ma
rio Gas i Josep Maria Pou, però
l’incendivacalarenelLliure:elco
mitè de treballadors va demanar
un informe de salut laboral i hi va
haverunagrandivisió interna.
Durant tot aquest temps Pas

qual ha guardat silenci, i ara parla
perexplicarlasevavisiódelqueha
passat i el perquède la sevadimis
sió.Estàserè, i semblaalleujatdes
présde ladecisiópresa.Considera
mentides les acusacions, però ad
met que no pot continuar dirigint
el Teatre Lliure amb la divisió in
ternaquereconeixques’haprodu

ït. Amés amés, anul∙la, almenys al
Lliure, el seugranprojecteper a la
temporadaqueve,Elsueñodelavi
da, una estrena a partir d’una obra
incompleta de Lorca acabada pel
dramaturgAlbertoConejero.

Per què parla ara i no quan va
esclatar lapolèmica?
Des d’un càrrec públic, quan hi ha
unproblemas’handedonarexpli
cacions.Peròcomque lescoses te
nen unes conseqüències i les con
seqüències comporten decisions
importants,voliatenirelcorcalent
peròelcapfred.M’hepresunmesi
migperpensarsobreaixò,perveu
reho amb distància i prendre la
decisióqueliconvinguimésal tea
tre i a mi. Aquesta decisió és que
presento lamevadimissió.

Perquè?
Durant aquests anys com a direc
torhe intentatmantenir viuunes
perit que estigués a l’altura del
nomdel teatre: Lliure. Però els úl
tims mesos a través de les xarxes
socials s’ha decidit que he de ser
substituït amb urgència, i que qui
emsubstitueixihadeserdona i jo
ve. Em sembla impensable que les
bases per triar el responsable d’un
teatre públic de lamida del Lliure

siguin l’edat i el sexe. Ara sembla
que és així. El greu és que aquesta
ideahagi calat entreelpersonalde
la casa , o pot ser fins i tot que algú
l’hagiprovocada.Larealitatésque
hi ha una divisió d’opinions a
l’equiphumàdel teatre. Inopucni
ser jove ni ser dona ni treballar
ambunequipquenoestiguiplena
ment compromès amb mi en un
projecte. No sé treballar sense
aquesta complicitat. Encara que
hagi tingut el suport del patronat
del teatre. Una cosa és decidir el
menú i una altra cuinarlo. Vivim
en la societat crispada de l’acusa
ció permanent, de l’ambmi o con
trami.Peròunteatreésunespaide
trobada dialèctica, no de confron
tació. I si soc el motiu d’aquesta
confrontació elmínimquepuc fer
per respecte al teatre i amimateix
és deixarho. No m’interessa, el
poder:elvaigtenirdesdemoltjove
i sempre m’ha semblat un peatge
ingratquepermetiatirarendavant
projectes artístics. No he cregut
mai que sigui un tap generacional.
Més aviat al contrari. Però si
aquest era el problema, ja no exis
teix.

L’acusació d’una actriu jove a
Facebook ha estat massa per a
vostè?Quèvapassar,ambella?
Novapassar resextraordinarique
jo pugui recordar, i menys encara
d’un assaig de fa quatre anys. Però
unmissatgedequalsevol,mal ges
tionat,potfermoltdemal.Lesxar
xes socials poden destruir qualse
vol reputació. A partir del que una
exactriu de La Kompanyia Lliure
va escriure aFacebook, un col∙lec
tiu feminista anomenatDon iCul
tura, que afirmava que estava for
mat per 800 persones, va exigir la
mevadimissiópermaltractament,
misogínia, abús de poder i altres
floretes imentides en unmanifest
que podria haverse quedat a les
xarxes,peròquevaaconseguirsal
tar a les pàgines i seccions de cul
tura de televisions i diaris sense
que gairebé cap d’ells no contras
tés aquesta informació ni la legiti
mitat del col∙lectiu. I el debat va
passaraserpúblic.Comvademos
trarMontse Barderi en un article,
“DoniCultura”noméseraungrup
de Facebook amb 800 seguidores
de les quals la majoria no tenien
notícia del manifest, i a l’assem
blea que van organitzar, amb el tí
tol inequívoc d’Operació Pasqual,
només hi van assistir una vintena.
Però elmal a lameva imatge ja es
tava fet. Recordo un tuit de suport
a la denúncia de la jove actriu que

deia: “Noet conecde res, no séqui
ets, però compta ambmi...”. El po
der de les xarxes socials és tan in
discutible com altament perillós
per la impunitatambquès’arribaa
estendreunacalúmnia.

Però fossin o no a les xarxes
socials, davant aquestes acusa
cions els treballadors del Lliure
handemanatuninformedesalut
laboral.
És lògic, peròel que témenys lògi
ca és la base i els fonaments il∙legí
tims en què es basa la petició.
Aquests informes es fan regular
ment en les empreses. Durant el
meu mandat ja en vam tenir un. I
en aquests set anys no hi ha hagut
cap denúncia contra mi ni contra
ningú del teatre. L’estructura del
Lliurepermetprotegir tantels tre
balladorscomlamateixaempresa.
El que és curiós és la coincidència
en el temps d’aquesta crisi amb el
moment que el patronat vota i de
cideix lameva renovació. ÀlexRi
gola, per exemple, com a patró vi
talici, podia haver treballat amb la

restademembresdelpatronatper
canviarelsestatuts i evitar lameva
renovació en lloc de traslladar la
seva disconformitat a les xarxes
socials idenunciar, alméspurestil
soviètic, el representant de l’asso
ciació d’actors per no haver votat
comellcontra larenovació.Noem
semblaunaactitudgairedemocrà
tica. Altres veus que han demanat
el meu cap des del primer minut
queelpatronatvavotarlamevare
novaciópodienhaverproposat un
altremodeldegestióalesadminis
tracions públiques; totes estan re
presentades al Lliure. Però això
suposa feina i pèrdua de protago
nisme, que és el que es troba a les
xarxes,quesatisfanelsegositenen
un impacte immediat.

Reconeixeràquel’anuncidela
seva renovació almesde junyva
serextremadamentconfús.
No ho hauria d’haver anunciat jo.
Ho hauria d’haver fet el patronat,
explicant que calia canviar els es
tatuts i que la renovació seria per
dosanys, inoquatre.Peròa laroda
de premsa de presentació de la
temporadaaljunyvaignotarquela
pregunta estava en l’aire i vaig de
cidir explicarho sobre la marxa.

Lluny del Lliure. Lluís Pasqual
fotografiat durant l’entrevista
a la terrassa de casa seva, a
l’Eixample barceloní

“Lesxarxes socials
podendestruir

qualsevol reputació”

Cultura

CANVI D’ÈPOCA

“Alesxarxess’ha
deciditquehedeser
substituïtamburgència
perunadonajove”

DIVISIÓ INTERNA

“Reconec que hi ha
hagut una divisió
d’opinions a l’equip
humà del Lliure”

LA POLÈMICA AMB L’ACTRIU

“No va passar res
extraordinari que
recordi d’un assaig
de fa quatre anys”

ANUL∙LACIÓ DELS MUNTATGES

“Lamevarelacióambel
Lliures’haacabat, iels
meuscompromisos
artísticsambell, també”



DIUMENGE, 2 SETEMBRE 2018 C U L T U R A LAVANGUARDIA 49

ANA JIMÉNEZ

#tuitsdecultura
@jciurana
Jaume Ciurana Exregidor de Cultura

ApropòsitdeLluísPasqualvull recordararaquanensvàrem
conjurar, amben@xaviertrias ,perevitarunEROquehau-
riadeixatelLliuresense lapotènciaqueara té. I comenLluís
va lluitarperaconseguir-ho.Gràciespelbonteatre,Lluís!

@AdaColau
Ada Colau Alcaldessa de Barcelona

ElLliureés i seguirà sentunreferent imprescindiblea
l’escena teatralmundial, comhohaestat sota ladirec-
ciódeLluísPasqual,un imprescindibleaquiBarcelo-
naestimarà i reconeixeràsempre.Gràcies,Lluís.

@donesicultura
Dones i Cultura Col·lectiu cultural

Comencemel setembreambladimissiódeLluísPasqual.
Encoratgemels treballadorspercontinuar l’auditoria i
exigimunconcurspúblic i transparentquerespecti la
lleideparitat i el conjuntde la societat.#ElLliureÉsDeTotes

Ésevidentqueemvaigequivocar.
Amés, l’han acusat, com ja va

succeir l’any passat, d’escassa
paritaten laprogramació.
En la programació d’aquesta tem-
porada han augmentat sensible-
ment les directores i dramatur-
gues; és a dir, el percentatge, que
sembla que és l’únic que interessa
a certs col·lectius feministes. Com
tambésemblaqueaningúnoli im-
porti el contingut de la programa-
ció, la poètica que proposa un tea-
tredavant lesmoltescosesqueens
passen. Hi ha 12 directores, en la
pròxima temporada del Lliure.
Tenim una programació extensa i
pot ser que això les oculti, però ig-
norar 12 dones dirigint al Lliure
emsemblaunmenysteniment cap
aelles.

També han estat recurrents
aquestsanyslesqueixesperpro-
gramar poc les noves genera-
cionsteatrals.
No conec cap altre teatre públic a
Catalunyaquehagi tingut, aquests
anys, dues companyies joves esta-
bles. Quan no teníem mitjans per
muntar aquestes companyies en
vam acollir d’altres. I n’hem pro-
gramat moltes més durant aques-

tes temporades a l’Espai Lliure.
Peròmentrehihagi qui afirmique
l’EspaiLliureésunasaladesegona
perquè ésmés petita que les altres
del teatre anem malament. Tor-
nem als protagonismes i als egos
del“josoca lasalagran”.Cadasala
requereix una energia. Si fas Me-
deaambmésdetrentafuncionsse-

vista en què sortia en la meva de-
fensa. Fins i tot li van dir
mentidera. El mateix ha passat
amb els més de dos-cents actors,
tècnics, responsables de festivals i
teatres que es van afegir, en po-
queshores,a lesparaulesde laNú-
ria: “Mai, enquaranta anys, hevist
en Lluís faltar-li el respecte a nin-

es van haver d’apuntar al carro.
Potser per alguns la posició del
Lliure davant el procés no estigui
gaire clara, perquè sembla que cal
estar, tant sí com no, clarament a
favor o en contra, tant del procés
comdelesqüestionsqueesplante-
gen cada dia a la societat. Vivim
instal·lats en la irracionalitat de la

clede justificacióper lamevapart.
Així doncs, no és tan estrany que
d’altrespuguinveure-hiuninterès
a eliminar-me per motius ideolò-
gics encoberts després d’un supo-
satmaltractament o una suposada
correcciópolítica.

Volerprolongarelseumandat
alLliurehaestatunerror?
Si vaig acceptar la proposta de la
junta de govern i després del pa-
tronat de continuar dos anys més
va ser perquè, com molts sectors
de la societat, hemviscut uns anys
d’enormes dificultats, amb una
economia de supervivència, tot i
que per descomptat siguem uns
privilegiats, i quedaven tres pro-
jectes importants per consolidar:
una nova companyia jove amb un
programa pedagògic que pogués
incorporar la transmissió de co-
neixement dels mestres sorgits
durant aquests quaranta anys de
democràcia, una plataforma resi-
dentdedicadaexclusivamentalte-
atre inclusiu i un programa sobre
teatre i memòria que vam comen-
çar a elaborar amb diferents tea-
tres i universitats de tot elmón. Ja
és passat. De vegades els teatres
necessitenuncanvi de timóbrusc.
Potserésel cas.

QuèpassaràalLliure,ara?
LaFundació téels seuspropisme-
canismes, un president magnífic,
Ramon Gomis, i un patronat i uns
òrgans de govern. I la temporada
queveestàassegurada, excepteen
lesobresquehaviadedirigirjo,ien
mans de persones molt compe-
tents: la subdirectoraClaraRodri-
guez Serrahima, l’adjunta a la di-
recció artística, Aurora Rosales, i
el director tècnic, César Fraga. El
Lliure ésun teatremolt sòlid,mal-
grat que ara s’hagi provocat una
esquerda, potser en els fonaments
mateixos. El temps ho dirà. Per
cert, encara que molta gent pugui
pensar quedirigir un teatre públic
és un premi a alguna cosa o una
distinció, s’equivoca: és una pro-
fessiómoltdifícil.

Aixídoncs,nodirigiràelLorca
aquestatemporada?
Lameva relació amb el Lliure s’ha
acabat, ielsmeuscompromisosar-
tístics ambell, també.Ésmoltmés
sa:téaveureamblahigienemental
i la llibertat. Ime’n vaig profunda-
ment satisfet amb els molts èxits
d’aquests set anys. Hem produït
espectacles importants, hem su-
perat la crisi ihemaconseguitpre-
mis i reconeixements.Hemacom-
panyat la societat en els seus dub-
tes i els seus vaivens. I la societat
ens ha premiat amb la seva assis-
tència. Que ningú no ho oblidi: el
Lliurenoéspropietatnidels artis-
tes ni dels polítics ni dels treballa-
dors de la casa. És, per voluntat
pròpia des dels seus inicis, un tea-
trepúblic:pertanyalpúblic.Ésqui
el paga i ens jutja, i de la seva com-
plicitat depèn la seva existència i
legitimitat. I haver guanyat la con-
fiança del públic per mi és el més
important. Voldria expressar el
meuprofundagraïmentals equips
artístics i tècnicsquehanfetpossi-
ble l’aventura i sobretot als milers
d’espectadors i abonats. Les seves
mostresdecomplicitatiafecte,per
béqueper algunsnocomptin, han
estat moltes, i em provoquen una
immensaalegria.Potserquenoho
hagi fet tanmalament.!

LLUÍSPASQUAL
guides a la sala gran es necessita
una actriu amb el talent i l’experi-
ència d’Emma Vilarasau. I no en-
tendre aixòdemostra desconeixe-
ment de l’ofici i falta de respecte
pel procés que qualsevol carrera
ha de seguir i que requereix sacri-
fici. De fet, a Catalunya falta res-
pecte pels grans noms del teatre
delpaís.ANúriaEspert,quevaser
testimoni de la situació que va de-
nunciar la jove actriu, la van des-
trossar quan va donar una entre-

gú”. Agraeixo infinitament el seu
suport.Moltsvanquedar immedi-
atament desqualificats per no ser
prou joves o prou catalans. De-
mencial.

Creu, comalgunmitjàhaarri-
bat a apuntar, que en el cas ha
tingutalgunpeselprocés?
Si no recordo malament, TV3 i el
diariAravanserelsquevandifon-
dre elmanifest de “Don iCultura”
ambmés alegria. I arran d’aquells
primers titulars la restademitjans

resposta immediata, que acostu-
maaserdecintura capabaix, sen-
se reflexió. El pensament crític
apareix com una tara d’éssers dè-
bils i indecisos. Cal passar obliga-
tòriament a prendre partit. En el
procés,comateatrepúblic,elLliu-
re va facilitar els mitjans i l’espai
perquè els creadors s’expresses-
sin. En això va consistir el cicle A
Procés, amb una dotzena de dra-
maturgs. Cap altre teatre no ho ha
fet.Algunsvanqualificaraquellci-


