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emrecorda el quevapassar elmes
de juliol de l’any2000, quanalTe
atre Lliure hi va haver un últim
enfrontament entre la direcció bi
cèfala del teatre (GuillemJordi
Graells i Lluís Pasqual) i l’alesho
res regidor de Cultura de l’Ajun
tament barceloní (membre del
patronat de la Fundació Teatre
Lliure  Teatre Públic de Barcelo
na), FerranMascarell, com a con
seqüència del qual la direcció del
teatre va presentar la dimissió.
Aquella dimissió va donar peu a
una crisi i els papers es van dispo
sar a treure’n profit. La Vanguar
dia va arribar fins i tot a improvi
sar un “debat sobre el futur del
Teatre Lliure”. Del 20 al 28 de ju
liol de l’any 2000, vuit professio
nals del sector del teatre (Josep
Montanyès, Joan Oller, Joan Llu
ísBozzo,HermannBonnín,Roger
Bernat, PepeRubianes,Borja Sitjà
i Carme Portacelli) van expressar
les seves opinions sobre això.

Tractantse d’un teatre ambel pes
artístic, cultural, cívic i, per què
no, polític com el Lliure, tot feia
preveure que el debat es faria ex
tensiu als lectors de La Vanguar
dia. Doncs, no el debat sobre el fu
tur del Lliure, a diferència de l’or
ganitzat al mateix diari sobre el
futur del Zeleste, va deixar abso
lutament fred el lector: ni una sola
carta es va publicar en tres mesos
sobre “el futur del Teatre Lliure”.
Un silenci que es va fer extensiu a
la crema de la intel∙lectualitat ca
talana. Ni Ernest Lluch, ni Josep
Ramoneda, ni Oriol Bohigas, ni
Rafael Argullol, ni Félix de Azúa,
ni Eugenio Trias, ni Francesc de
Carreras, niEduardoMendoza, ni
Oriol Pi de Cabanyes, ni Pilar Ra
hola, ni Manuel Trallero, ni Rosa
Regàs, ni el col∙lectiu Floquet de
Neu, ni Empar Moliner, ni el ma
teix Rupert de Hensau (que no

Lacrisi delLliure

D iumenge passat (2 de
setembre), La Van
guardia informava de
la dimissió de Lluís

Pasqual com a director del Teatre
Lliure. “Sorpresa majúscula al te
atre català, Lluís Pasqual se’n va,
dimiteix de la direcció del Teatre
Lliure que ell mateix va cofundar
el 1976”. Així començava l’entre
vista en exclusiva, extensa entre
vista –dues pàgines del col∙lega
Justo Barranco a Lluís Pasqual
després de la seva dimissió. L’en
trevista de Barranco recollia, com
a titular, una afirmació de Pas
qual: “Les xarxes socials poden
destruir qualsevol reputació”. El
director es referia a l’actriu An
drea Ros, que va formar part de la
jove companyia del Lliure, la qual
va afirmar a Facebook que “Pas
qual m’ha cridat, m’ha ridiculit
zat,m’ha posat en evidència i li he
vist ferho impunement perquè
‘ésungeni’ i els genis criden i trac
tenmalament a la gent” (es referia
a un incident ocorregut en els as
sajos d’El Rei Lear, fa quatre anys.
Incident que Pasqual nega o diu
no recordar).
Dos dies després de la publica

ció de l’extensa entrevista de Bar
ranco amb Pasqual, aquest diari
tornava al tema amb un editorial:
“Pasqual trenca ambel Lliure”, en
què apuntava la possibilitat, ba
santse en les afirmacions de Pas
qual en l’entrevista, que el clima
polític estàs a favor del procés o
no? hagi pogut propiciar, en part,
la seva sortida.Desde lanotíciade
la dimissió de Pasqual apareguda
en aquest diari, des de l’extensa
entrevista de Barranco, a més de
l’editorial del diari sobre la seva
dimissió, finsavui (divendres, 7de
setembre, en què escric la meva
primera Terraza després de la
tornada de les vacances), han
transcorregut cinc dies, cinc dies
en què no he llegit en aquest diari
una sola carta dels seus lectors a
favor o en contra de la dimissió de
Pasqual i, endefinitiva,de la situa
ciódecrisi queamb ladimissió es
mentada afronta el Teatre Lliure.
Aquest silenci de cinc dies da

vant “una sorpresa majúscula del
teatre català” per part dels lectors
d’aquest diari –i d’altres diaris–

Rubert de Ventós), es van mani
festar sobre “el futur del Teatre
Lliure”. Semblant, per no dir
idèntic, al que ha passat aquesta
setmana, des que es va fer pública
la dimissió de Pasqual com a di
rector del Teatre Lliure.
Pasqual i el Lliure és una vella

història. “El Teatre Lliure va co
mençar per una història d’amor
amb un éssermolt concret, que és
FabiàPuigserver, i lanecessitat de
tenir un fill... El fill es diu Teatre
Lliure ihaestatunagranpartde la
nostra vida. Un fill de tots dos,
després de més gent. Vam tenir
una família –d’una manera com
pletament intuïtiva– i vam enge
gar. Era al mateix temps una ma
nera de viure, una escola de vida i
una escola de teatre. Tot, tot alho
ra. I molt bonic...” (Lluís Pasqual:
camí de teatre. Interviu a càrrec
de Cathy MorandeauYtak. Pire
neEditorial, 1993).Més endavant,
Pasqualdiua laperiodista: “Jo soc
absolutament amoral, encara que
crec tenir una certa consciència
cívica i política; és una cosa que
assumeixo i que de vegades fins i
tot està molt bé. Però necessito i
busco molt sovint, al meu costat,
gent amb un codi moral sòlid...
M’agradamolt. Perquèpuc ser ca
priciós, m’agrada la gent que no
ho són. El Fabià era una mica tot
això, i moltes coses més... Em
tranquil∙litzavamolt”.
Penso, i desitjarianoequivocar

me, que aquesta segona crisi del
Lliure–opotser la terceradesprés
de la mort de Pep Montanyès–,
crisi escandalosament silenciada
perpart de la crema, o el que sigui,
de la intel∙lectualitat catalana, es
resolgui satisfactòriament per
part de la Fundació que presideix
el doctor Ramon Gomis, com
pany, al seu Reus natal, del petit
Lluís Pasqual, i que, penso jo, pot
ser el podia haver tranquil∙litzat,
com al seu dia va poder fer Fabià
Puigserver i potser impedir que
presentés irrevocablement la di
missió de la direcció del Lliure.
Confio en Ramon Gomis i en els
amics de la Fundació perquè el
Teatre Lliure superi la crisi i
afronti, una vegada per sempre, el
seu futur. Llarga vida al Teatre
Lliure!c

ANA JIMÉNEZ

El dimitit director del Teatre Lliure Lluís Pasqual

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

Javier Tebas
Vaig voler començar dilluns parlant dels insuportables
retards aeris de l’estiu, de la dimissió de Lluís Pasqual com
a director del Teatre Lliure i de l’invent de la Lliga de
futbol de jugar el GironaBarça aMiami. Tot OK, menys el
president de la competició, Javier Tebas, que no va accep
tar la invitació del programa. “Témoltes peticions”, van
dir des del departament de premsa. Tebas tracta la premsa
catalana com les bústies de Correus, “províncies i estran
ger”. Com feiaMariano Rajoy, la seva vicepresidenta i els
seus ministres. Així els va anar a Catalunya. Tebas engega
la idea d’un GironaBarça als EUA i s’explica aMadrid.
Molt normal. Model radial a què estem plenament acostu
mats a Catalunya. Comencem temporada: que es noti.

DILLUNS

Arnau Griso
Semblaunperòensóndos:EricGriso iArnauBlanch.Dos
jovesdeSantCugat, amicsdegresca, queesvanunir, l’unper
cantar i l’altreper tocar laguitarra.Vanescriureuns textos
tanaparentment simples comcontundentmentdirectes.Els
vaig conèixer famesosquan lesmeves filles emvanobligar a
escoltarParaqueelmundo lovea, unhimnecontra l’exhibi
cionismede lesxarxes socials i decontundènciademolidora.
Asaber: “MuchomachoenTinder, pero seamos sinceros: ni
túeresesa rubia, ni yoaquelmoreno.Postureaparaqueel
mundo lovea, que lavidaconun filtronoes tan fea.Ysino te
sientesguay, esporque tuautoestimasemideen likes”.Els
ha fitxatSony.Tenenmorro.Al final emregalenunasamar
retaon llegeixo“Nosoyskinhead. Sólo soycalvo”.D’acord.

DIMARTS

Xavier Domènech
Parlo ambenXaviminutsdesprésqueanunciï quedeixa
tots els càrrecspolítics. “Estaréun temps tranquil”,m’asse
gura.Eufemismede“Deixeumeenpau.Emretirouna
temporadaa lesmeves estances”.AmbenXavihemcosit
unabona relació.Lanotícia és el seuboncaràcter, noelmeu.
Aquestmatí li hededicat elDavantalde les vuit enpuntdel
matí. Per valorar la conferènciad’ahirdel presidentQuim
Torra truquemaInésArrimadas,XavierGarcíaAlbiol,
Miquel Iceta i Sergi Sabrià.Aprofitoperpreguntarlosper
l’adeudeDomènech.Grans elogis, enormesparaulesper al
líderd’EnComúPodem.Sem’acudeixdir: “Ni estàmalalt,
ni hamort”.Reboautomàticamentunmissatge almòbil:
“Estavapensant elmateix”.L’emissor és...XaviDomènech.

DIMECRES

Arnau Tordera
Quanel grupObeses va venir al programavaigdescobrir un
personatge estrany, fosc, aparentment superb i irremeiable
ment tímid.El líder esdiuArnauTordera. S’expressavabé,
tobaix,mirada fixa i frases gensdubitatives. Emva recordar
Santi Segurola.Va tornarperparlar de la banda sonorade
2001:Unaodisseade l’espai. SabíemqueTordera era fande
RichardStrauss.Aquellmatí va improvisarunamaster class
desdel seuextens coneixementdelmúsic.Aquest estiu vaig
pensar enell per compartir espaimusical ambJordiBeltran
iGuilleMilkyway.Vaacceptar.Ha triat ell lamatèria dequè
vol parlar els dijous:El secret de l’èxit. Disseccionaperquè
unacançóva tenir èxit. S’estrena ambThe final countdown,
deEurope. Sisplau, aneuaRAC1.cat i divertiuvos.

DIJOUS

Jordi Turull
Lafamília i els amicsdeJordiTurull enshandemanatun
favor.És l’aniversaride l’exconseller i els agradariadedicar
unacançóalpolíticen intolerablepresópreventiva.L’escolli
daésEnsensortirem, d’Obeses.Quinacasualitat: el grupdel
nostre, acabatd’estrenar,ArnauTordera.Punxemlacançó
d’Obesesaunquartdesetdelmatí.Turull escoltacadamatí
desde lapresódeLledonerselprograma iemconfirmenque
avuinoméssapquehadeposarElmónaRAC1 tant sí comno.
Notenimni ideadesihapogutescoltareldisc sol∙licitat.Però
sí laquevamposareldiaquevanarribar totselspresosa
Catalunya.Hemrebutavui (unaaltracasualitat)unacartade
Turull enquèagraeixqueposéssimaquelldiaa les sisdelmatí
unade les sevescançonspreferides:Laura,deLluísLlach.

DIVENDRES

Voldria que la fundació
que presideix Ramon
Gomis resolgui
aquesta crisi
satisfactòriament

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana1:DesitjàvemparlarambJavier Tebas inohova
voler,descobrimunduoambmésde20milionsde
visitesaYouTubequeparlael llenguatge juvenil,Arnau
Torderadebutaalprograma iXaviDomènechposa l’stop.

Jordi Basté


