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"El teatre a Barcelona s'ha diluït completament"

Lluís Pasqual, Director de teatre

Toni Vall.  BILBAO

"Fa vint anys el públic era molt sectari: si veia Els Joglars, no veia la Núria Espert"
El març del 2003 Lluís Pasqual va dir no al Lliure després d'un llarguíssim estira-i-arronsa amb les
administracions. I el març del 2004 va renunciar a dirigir Hamlet al Fòrum. Ara el Teatro Arriaga de
Bilbao li ha encomanat l'assessoria artística d'aquest teatre municipal per als pròxims tres anys.

T.V. Què tenen els bascos perquè hagi acceptat dirigir un altre cop un teatre?
L.P. No vinc a dirigir un teatre, vinc a emprendre una aventura que m'han proposat.

T.V. En què consistirà aquesta assessoria artística de l'Arriaga
L.P. L'assessoria artística és una mirada envers tots els aspectes d'aquest teatre. L'Arriaga és un teatre
bastant sa. Té una programació molt variada, cosa que li permet relacionar-se amb tot tipus de públic.
Té un bon arrelament amb la ciutat i ningú se'n sent apartat econòmicament ni intel·lectualment.

T.V. Hi ha també un ambiciós projecte de formació i producció teatral.
L.P. Un laboratori de producció que permeti investigar sobre com s'ha de produir en un teatre públic,
quin tipus d'espectacles i de llenguatges s'han de fer servir per arribar a la gent.

T.V. Hi ha un altre element vinculat a aquest basat en la pedagogia...
L.P. Sí. Està ple d'escoles, cursets i seminaris per a actors. Hi ha, però, una part de pedagogia molt
descuidada: els directors. Per créixer vaig haver de marxar a fora i la gent ho continua fent. Hi ha una
part tècnica de la professió que no s'aprèn si no és amb la pràctica. Per això convocarem un concurs de
beques perquè els estudiants puguin accedir a unes pràctiques al teatre.

T.V. Quines seran les línies principals de la programació del teatre?
L.P. No n'hi hauran. Fa molts anys que els teatres no tenen línia programàtica. Això és una revolució
que ha fet el públic. Fa vint anys era molt sectari: si anava a veure Els Joglars, no veia la Núria Espert.
Ara ningú ho discuteix. Aquesta revolució ha fet que els teatres es converteixin en contenidors que
produeixen sense parar.

T.V. Però un cert segell sí que el tenen alguns...
L.P. Hi ha muntatges que només els trobaràs si vas a un teatre determinat. Això és el que jo vull per a
aquests tres pròxims anys. El díptic Hamlet-La tempestad de Bilbao sortirà d'aquí i no es podria produir
enlloc més. M'interessa molt aquest arrelament amb la terra.

T.V. Quin concepte teatral tenen al País Basc que els diferenciï de Barcelona?
L.P. Encara no ho sé ben bé. El problema del teatre a Barcelona és que s'ha diluït completament. No hi
ha diferències entre les programacions del Teatre Nacional, el Lliure i el Romea. Els títols són
intercanviables. Això vol dir que el teatre comercial està fent la seva feina i que el públic no l'acaba de
fer bé perquè no dóna temps suficient per crear els espectacles i perquè actua com el comercial. Si
algun sentit té el teatre subvencionat és perquè es facin moltes preguntes que ens condueixin a
sorpreses. Això a Bilbao encara és possible perquè la quantitat d'energies es concentren totes a
l'Arriaga.
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T.V. Per què no va fer 'Hamlet' al Fòrum?
L.P. Hi va haver problemes econòmics però no només. Aquest projecte em ronda pel cap fa molts anys.
Hamlet i La tempestad són dues grans metàfores sobre la lluita armada i necessiten una presa de terra
molt gran. No es pot cometre la frivolitat de parlar-ne en general sinó que s'ha de concretar molt. Un
espectacle de dintre el Fòrum havia de respondre a un concepte proposat pel Fòrum. En el moment que
el Fòrum s'ha convertit també en una cosa molt diluïda, els espectacles podien tenir cabuda en
qualsevol altre festival.

T.V. No volia fer-lo per fer-lo, vaja.
L.P. Exacte. Al Fòrum s'hauria assajat en unes condicions inapropiades, sense prou reflexió. Ara,
després de tantes voltes, ha anat a parar al lloc indicat.

T.V. Per què 'Hamlet' i 'La tempestad' juntes?
L.P. Són complementàries. Hamlet és la història d'un terrorista suïcida que està cansat del món que
l'envolta contra el qual no pot lluitar i decideix que rebenti tot. Després hi ha el Pròsper de La tempestad,
a qui han pres el poder il·legítimament i decideix recuperar-lo i venjar-se. Quan l'ha recuperat, no ho fa i
el cedeix a les noves generacions. Crec que resumeixen molt bé les dues contradiccions del País Basc.

T.V. I no l'hauria estimulat fer-ho al Lliure?
L.P. No especialment.

T.V. Vostè ja té superadíssim el concepte romàntic del Lliure que es té a Barcelona, oi?
L.P. I tant! Ja fa molt. En primer lloc perquè vaig marxar de Barcelona el 1983. Després hi he tornat dos
anys i una mica més, i com que l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa
pedra, vaig caure en el projecte de la Ciutat del Teatre que després no es va fer. I, esgotant l'última gota
de romanticisme que em quedava, em vaig fer càrrec del Lliure.

T.V. I ara ja no n'hi queda ni una espurna?
L.P. Jo sempre ho dic: algú que no em conegui i vingui a casa meva, no sabrà a què em dedico. No
guardo cartells, fotos, programes ni vídeos, res. És una manera de ser, jo no sóc nostàlgic i la història
del Lliure ja es va acabar.

T.V. ¿El projecte que ara durà a terme a l'Arriaga és el que hauria volgut per al Lliure?
L.P. El projecte de teatre i educació el tinc al cap des de fa temps i segur que al Lliure hi hauria hagut
una part d'aquest aspecte. Però a Barcelona és molt diferent. Pels motius que sigui hi ha forces
polítiques que van decidir d'entrada que no hi estaven d'acord.

T.V. Per temes econòmics, suposo.
L.P. No només per això. A Barcelona, per ser algú s'ha de ser arquitecte o advocat. L'Ajuntament va
estar tres anys i mig sense regidoria de Cultura i no va passar res. I el teatre municipal de Barcelona és
el Mercat de les Flors, que és menys que qualsevol teatre municipal de qualsevol gran ciutat. Això és
d'una deixadesa política impressionant.

T.V. I aquí, a Bilbao, no intenten esgarrapar-li diners de tot arreu...
L.P. L'Arriaga no té un pressupost gaire gran però això no és problema. El problema és quan els
pressupostos es posen al davant de l'art. I és al revés. Els pressupostos serveixen per fer possible una
idea quan tothom està d'acord a dur-la a terme. Quan només hi està d'acord un i tota la resta en contra,
no val la pena. I això és el que passava a Barcelona.
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T.V. Quin és el secret per fer que l'entramat teatral rutlli?
L.P. Convé que els teatres es renovin, es refundin. Que hi hagi cicles i que els seus responsables vagin
al mateix pas que els espectadors, com fèiem els primers anys del Lliure.

T.V. Ara hi ha gent nova i no es respira l'ambient de caos que hi havia quan vostè el va deixar i en els
anys que Josep Montanyès en va ser el director...
L.P. Doncs sí. El problema que hi havia és que estaven entre una idea antiga mal copiada i una idea
nova. Els que hi havia llavors no hi eren en els primers anys del teatre i reproduïen malament una idea
que havien rebut. Ara hi ha gent nova que ja no pertany a aquella generació i això segur que els farà bé.
Cada deu o dotze anys s'ha de fer neteja a tots els teatres, que entri gent nova que pensi exactament el
contrari dels que hi havia abans.

T.V. Viure del passat és un mal negoci, oi?
L.P. Un teatre no pot viure d'això. Aquell teatre ja no hi és, la majoria ja no hi són. Altres han canviat. Jo
no vull assemblar-me a mi mateix fa vint anys. Quina mandra! Necessito fer coses diferents, si no
m'avorreixo. Els nostàlgics són els pitjors enemics del teatre.

Teatro Arriaga
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