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Xavier Albertí i Lluïsa Cu-
nillé reben un encàrrec del
Parlament de Catalunya
per fer una selecció de tex-
tos que s’hauran d’inter-
pretar durant la celebració
de la diada de l’Onze de
Setembre. Hi intervenen
tant el president del Parla-
ment com, entre d’altres,
una tal consellera de cultu-
ra anomenada Katherine.
Els assajos es fan al castell
de Montjuïc i, casualment,
una parlamentària del Par-
tit Popular perd la clau de
la porta, amb tot el govern
a dins. Al cap dels anys,
apareixen els cossos que
es vinculen al general Es-
partero, que va bombarde-
jar Barcelona. La peça, ad-
vertia Albertí ahir, no pre-
tén que es reconegui cap
polític actual: «Són crea-
cions de ficció que s’inspi-
ren en la veritat psicològi-
ca», deia sorneguer. La pe-
ça inclourà un 70% de tex-
tos de Pitarra (alter ego de
Frederic Soler) i un 30%
de Cunillé. Albertí aventu-
ra que ningú serà capaç
d’identificar quina rèplica
és de qui. Es representa del
4 al 28 d’octubre. El duet
Albertí i Cunillé és un ha-
bitual al Lliure. L’any pas-
sat mateix ja van idear una
sarsuela esperpèntica (El
dúo de la africana).

Aquest any es presenten
dos textos que es van en-
carregar a dramaturgs sen-
se el compromís d’estrena.
David Plana parla de l’en-
torn del Barça a Dia de
partit (del 15 de maig al 8
de juny) i Cunillé confron-
ta el Primer i el Tercer
Món a Après moi, le délu-
ge (Després de mi, el dilu-
vi). Aquest text, que tenen
a les mans l’equip directiu
del Lliure des de fa un any
i mig, «ja cremava», diu
Rigola. El dirigirà Carlota
Subirós i es presentarà
després en castellà, com a
coproducció del Centro
Dramático Nacional.

Es repetirà el cicle Radi-
cals Lliure. Si l’any passat
l’equip directiu van poder
triar a partir dels universos
emergents que coneixien,
aquest any han rebut una
gran quantitat de propos-
tes per intervenir-hi. De la
desena de propostes, hi ha
confirmades les firmes de
Rodrigo García (Arrojad
mis cenizas sobre Mickey),

que l’any passat va veure
com li prohibien Accidens
perquè representava com
es cuina un llamàntol dins
d’un restaurant. També
idea Roger Bernat i Marta
Galan així com Stefan
Kaegi de Rimini Protokoll
(l’any passat van presentar
un treball de tren en minia-
tura amb els avis que l’ha-
vien muntat i ara conviden
a una ruta amb un camió
per Barcelona menat per
un conductor búlgar).

2666, l’espectacle de

prop de cinc hores en què
Rigola i Pablo Ley fan una
versió de la novel·la de
1.300 pàgines de Roberto
Bolaño, s’estarà al Teatre
Lliure tres setmanes al no-
vembre, abans de fer una
curta gira europea.

Julio Manrique, que és
actor al Lliure, repeteix di-
recció (l’any passat va de-
butar amb Els boscos a la
sala Beckett). Ara dirigirà
La forma de les coses, de
Neil Labute, a l’Espai
Lliure.

Joan Ollé presenta un
parell de títols al programa
d’aquest any. Per una ban-
da, ofereix una nova versió
del vers Coral romput,
d’Estellés, popularitzat, fa
anys, per un disc editat de
Toti Soler i Ovidi Mont-
llor; per l’altra, adapta Wi-
told Gombrowicz a Ivon-
ne, princesa de Borgonya.

«Mahagonny» no es farà
Ascenso y caida de la ciu-
dad de Mahagonny, dirigi-
da per Mario Gas, que va

tenir molt bona rebuda les
sis setmanes i mitja al Tea-
tro Español, no es farà al
Lliure arran de la negació
de la fundació Kurt Weill
de concedir-los els drets
d’autor. Mentre la funda-
ció concep aquesta creació
de Weill i Bertolt Brecht
com una òpera convencio-
nal, Gas defensa el mun-
tatge en què es mescla l’ò-
pera amb la sarsuela, i els
actors «de gran musicali-
tat». L’obra ja no es va po-
der prorrogar a Madrid.

Les gatades de Rigola
El Lliure llegeix el Pitarra sarcàstic en un cartell en què David Plana fa comèdia sobre el Barça i Carles Santos, sobre l’Església

� La mirada del Teatre Lliure manté la se-
va transgressió dels últims anys. El direc-
tor artístic, Àlex Rigola, va presentar ahir
una programació en què destaquen direc-

Tortell Poltrona, Mario Gas i Àlex Rigola, ahir al migdia en la presentació de la temporada del Teatre Lliure. / ANDREU PUIG

� La temporada arrenca
amb l’espectacle que va
inaugurar la remodelació
del Teatre Municipal de
Girona, La nit just abans
dels boscos (del 13 al 23
de setembre). Ja el primer
títol té relació amb Salva-
dor Sunyer, director del
nou Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt i Girona. En
total, hi ha cinc peces que
vinculen Girona i Barcelo-
na, però no hi ha cap acord
amb el Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (l’any
passat van compartir pro-
ducció dos cops) i conti-
nua sense estrenar-se amb
L’Alegria, Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa.
Per Rigola, més que les
institucions, el que compta
per programar «és la con-
fiança» en els creadors.
Sunyer ha estat membre de
l’equip directiu del Lliure
durant anys.

A més del text de Koltès
sobre la immigració («que
a finals dels setanta tenia
molt sentit a París i ara en
té aquí», diu Rigola), tam-
bé es representa Coral
romput, de Vicent Andrés
Estellés (de l’1 de gener al
3 de febrer); Blanco, d’Oc-
tavio Paz, amb direcció de
Frederic Amat i la partici-
pació de Mario Gas, Lluís
Homar i Paco Ibáñez (del
28 de febrer al 2 de març);
l’obra de Carlos Santos 53
maneres de matar un ca-
pellà, i Un hombre que se
ahoga, versió lliure de Ve-
ronese de Les tres germa-
nes que es va representar
l’any passat a Temporada
Alta.

I el Circ Cric, també
La plaça Margarida Xirgu
tornarà a ser l’escenari
d’un circ. Serà el Circ Cric
(del 10 de novembre al 9
de desembre). Poltrona
agraeix el suport, que su-
posa «aire en el frec a frec
que hi ha amb les institu-
cions», per normalitzar les
gires dels circs. Després
del circ a la Ciutat del Tea-
tre, començaran les obres
del pàrquing.

� El Teatre Lliure també progra-
ma per al 16% d’immigrats que vi-
uen a Barcelona. Es preveu un es-
pectacle marroquí que es represen-
ta en francès i àrab (amb traducció
simultània en català per auriculars)
pensat per a un nou públic «que no
està pensat per als espectadors del
Lliure». La intenció és que 100%
Marocain convidi pares perquè ai-
xí ja coneguin el teatre «quan els
fills els diguin que van a veure-hi
un espectacle». En altres anys s’in-
tentarà oferir propostes a col·lec-
tius pakistanesos o equatorians.
Una altra vinculació de suport a la
immigració és l’apadrinament de
l’IES Milà i Fontanals, veí de l’e-

JORDI BORDES / Barcelona tors internacionals, produccions de presti-
gi i títols de referència, al costat de les pro-
postes més emergents. Repeteix el cicle
Radicals Lliure (ja hi ha confirmada la
presència dels polèmics Rodrigo García i,

quipament, i que té un 90% d’a-
lumnes immigrats. La voluntat és
proporcionar de franc els serveis
que s’ofereixen a la resta de cen-
tres educatius «a baix cost».

Castorf, Lepage, Lauwers
Les invitacions a noms de referèn-
cia de l’escena internacional són
de primer nivell. Frank Castorf
(fins ara només s’ha vist Forever
young al TNC, el 2004) presenta
una versió d’Un tramvia anomenat
desig, de Tennessee Williams. Ro-
bert Lepage hi porta el muntatge
que va interpretar arran del cente-
nari de Hans Christian Andersen.
Jan Lauwers, que va meravellar fa

en menor mesura, Roger Bernat). S’espe-
cialitza la línia de produccions amb el
Centre d’Arts Escèniques de Salt i Giro-
na. El cartell té una gatada, gènere que va
conrear Serafí Pitarra els anys de joventut

uns anys al Lliure amb Isabella’s
room, ara farà una peça en què una
família «veu fantasmes» després
de la mort del seu fill a The lobster
shop. En dansa, destaca Impres-
sing de cszar, coreografia del 1988
de William Forsythe, amb una cin-
quantena de ballarins a escena.
Cesc Gelabert, coreògraf resident
al Lliure, no presenta nou especta-
cle. Aquest any preveu una setma-
na d’assajos oberts amb públic.
Capítol a part mereix la producció
de Marcial di Fonzo Bo sobre el
món de Copi. La torre de la Defen-
se es representarà amb actors del
Lliure i se sobretitularà en castellà
i anglès els dijous i els dissabtes.

en què s’enfrontava a la cultura burgesa
ascendent de final del segle XIX. Es tracta
d’una relectura còmica en què apareixen
parlamentaris assajant a Montjuïc i que
acaba en tragèdia sarcàstica.

Cinc
produccions
amb Girona i
cap amb Reus i
Terrassa

Programar també per al 16% d’immigrats




