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L’autor d’èxit
internacional
surt en català per
primer cop amb
unanovanovel·la

L’adéu a
una mare
de Per
Petersson

Es tracta d’un
edifici neoclàssic
on hi havia
l’Escola d’Arts i
Oficis Llotja

La futura
seu del
CoNCA, al
Borsí

O Piccolo o Lliure
ElteatredeMilà,elmésgrand’Itàlia,ofereix ladireccióartísticaaLluísPasqual,que
tambésonaperrellevarRigolaalcapdavantdel’escenaribarceloní.Totdepènd’ell

Andreu Gomila
BARCELONA

Lluís Pasqual, el fill pròdig.
Cofundador del Teatre Lliu-
re el 1976, director del
Centro Dramático Nacio-
nal de Madrid de 1983 a
1989, director de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe de
París del 1990 a 1996, di-
rector de la Biennal de Ve-
nècia entre 1995 i 1997, va
tornar a l’escenari que el va
veure néixer com a creador
el 1998, se li va encarregar
la malaguanyada Ciutat
del Teatre i l’any 2000 mar-
xava de nou “a l’exili” des-
prés que l’Ajuntament de

Barcelona desestimés el
seu projecte. Fa deu anys
que volta pel món per lliure
–acaba d’estrenar l’òpera
Manon Lescaut a Lió– i
potser li ha arribat el torn
de tornar a establir-se. Ità-
lia juga fort. I, segons ha
pogut saber aquest diari, és
qui té més números per re-
llevar l’històric Luca Ron-
coni al capdavant del Picco-
lo Teatro de Milà, l’espai te-
atral més gran del país.
Ronconi acabarà contracte
al setembre i, amb 77 anys,
deixarà un lloc que coman-
da des del 1999. Pasqual
sempre ha tingut molt
bones relacions amb l’espai

ha és que tindria una per-
sona per sobre, Sergio Es-
cobar, una mena de gerent
amb poders artístics.

Suport català
Aquesta fórmula bicèfala,
de fet, és la que alguns de-
manen per al Teatre Lliure.
A mitjans del 2011, Àlex
Rigola, com ja ha anunciat,
abandonarà una institució
que haurà dirigit durant
vuit anys. I Pasqual torna a
sortir a les travesses. Fonts
oficials, provinents de les
institucions que sufraguen
el teatre, asseguren que el
director català ja ha estat
sondejat per veure si esta-

ria disposat a tornar a la ca-
dira que va abandonar el
2000. I, pel que sembla, no
li fa gaire il·lusió la idea. En-
cara que, a diferència del
que va passar fa deu anys,
el Lliure de Montjuïc funci-
ona a ple rendiment i
aquesta tardor obrirà de
nou les portes el Lliure de
Gràcia. A més, compta
amb un pressupost que, tot
i que força inferior al Picco-
lo, no està malament: uns
deu milions d’euros.

No cal dir que tant a
l’Ajuntament com a la Ge-
neralitat, que Pasqual relle-
vi Rigola és vist amb molt
bons ulls. El que és cert és

que suposaria un retorn als
orígens del Lliure i el trenca-
ment amb la línia més jove i
avantguardista engegada
per Rigola i que, tot just ara,
comença a gaudir de reco-
neixement internacional.
El 2666, dirigit pel barcelo-
ní a partir de la novel·la de
Roberto Bolaño, arribarà al
festival parisenc de Bobigny
el mes que ve. Si Pasqual
torna al Lliure, es recupera-
rà l’estètica neta, la pièce
bien faite, el teatre a la itali-
ana i a la francesa, més poè-
tic, per davant del germa-
nisme actual.

La junta de govern del
patronat del Lliure és qui té

fundat per Giorgio Strehler
i la mateixa Casa de Ber-
narda Alba que va estrenar
al TNC el 2009, ha passat
amb èxit per la capital
llombarda. Al maig, hi veu-
ran Doña Rosita, també de
Lorca, però aquest cop amb
actors italians.

“Són rumors”, ens diu
via telefònica el mateix
Pasqual quan li demanem
si l’oferta del Piccolo és
ferma. De Milà ens assegu-
ren el mateix, però el cert
és que el Piccolo ja li ha
ofert oficiosament ser el
substitut de Ronconi. La
ciutat en va plena. Potser
l’únic inconvenient que hi
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Mirador David
Castillo

Roma, Cioran
i la nació
imperial

Cioran ho tenia clar: “Les na-
cions sense orgull ni viuen
ni moren. La seva existència

és insulsa i inútil, perquè només
gasten el no res de la seva humili-
tat. Només les passions podrien
treure-les del seu destí monòton,
però no en tenen”. Aquests co-
mentaris formen part de Breviario
de los vencidos, l’últim llibre en
romanès del pensador. El va es-

criure durant els anys de la guer-
ra, entre el 1940 i el 1946, a París.
Tusquets el reedita en butxaca i la
seva lectura ofereix la sensació de
plenitud d’un text important. Al
comentari esmentat sobre les na-
cions es refereix a Roma, a
l’època de l’orgull monstruós, de
provocació gegantina, de desídia
triomfal. Fa diana quan diu que
les ànsies irrefrenables de poder i

riqueses van dur aquell poble a
l’esgotament de manera vertigi-
nosa: “L’ànsia de diners, de luxe,
de vici, això és la civilització. Un
poble senzill i probe no es dife-
rencia de les plantes”. A nosaltres,
antiga província imperial, ens
queden les engrunes d’una de les
grans civilitzacions de la humani-
tat. De la decadència romana
n’hem heretat la prudència i el

llistó baix, res que tingui a veure
amb l’orgull. Amb to aforístic, Cio-
ran afirma que el cristianisme
només va ser possible per l’aver-
sió al luxe, la moda, els perfums i
les aberracions selectes. No sé
què pensaria l’escriptor romanès
del luxe indiscriminat actual del
Vaticà. I encara menys del nostre
nacionalisme de vol de gallinàcia.
Resistiríem la resposta?

Ladimensió
desconeguda

LaSalaBeckettestrenademà‘(Salvatges)
Home d’ulls tristos’, del dramaturg
revelació austríac Händl Klaus

Teresa Bruna
BARCELONA

Un metge sense fronteres
torna a casa en un tren on fa
una calor asfixiant. Un atac
d’angoixa l’obliga a baixar a
respirar en una estació peti-
ta, estranya, on el van a
rebre els pintorescos ger-
mansFlick.Elconvidenase-
guir-los per una ciutat des-
poblada, on només hi viuen
dues persones més: la seva
germana i el pare, que no
parla. “L’argument no és el
més important, és com Bec-
kett,elquecomptaésel llen-
guatge,quet’enganxainten-
samentdesdelprincipi”,diu
Thomas Sauerteig, director,
visiblement enamorat del
text. “És molt teatral, Händl
Klaus, l’autor, és també

actor, director, fa pel·lis... És
molt definit i molt clar, però
fora de la realitat. Seria un
malson, una cosa com l’Alí-
cia al país de les meravelles.
Aquí el forat negre és la ciu-
tat, tan claustrofòbica com
el tren”, afegeix.

Elmésfascinantésel llen-
guatge. Les frases que diuen
els dos germans i després
també la germana. Ho fan
entre tots, una paraula cada
un. Requereix un ritme fora
del comú: “És un pas enda-
vant en l’escriptura dramà-
tica que no havia vist mai.
L’autor és el director d’or-
questra que marca la transi-
ció dels registres actorals,
un fet que pertany a la inti-
mitat entre actor i director.
Marca els silencis amb un
mecanisme de rellotgeria”,

diu Manel Sans, intèrpret,
amb Òscar Muñoz, Isabelle
Bres, Jordi Arús i Pep Jové.

Klaus es va inspirar en la
CasaUr,de l’artistaalemany
Gregor Schneider, que va
convertir un casalot en un
laberint amb portes que no
duien enlloc, parets mòbils i
corredors sense fi. L’afegitó
Salvatgesvedonatperquèla
ciutat és buida i han de so-
breviure. “Quan hi ha neces-
sitats, la gent treu l’instint
salvatge”,diuSauerteig,dei-
xant clar, però, que emocio-
na i comunica. “Us prometo
que no és un rotllo, que hi ha
rialles, que el llenguatge no
és críptic, les paraules no
són inclassificables ni intra-
duïbles. Ramon Farrés ha
fet una traducció artesanal,
perfecta”, assegura. ■

l’última paraula. I això si
Pasqual presenta la seva
candidatura, cosa impres-
cindible per optar a la di-
recció artística del teatre.
Té temps fins a l’1 de març.
A partir d’aleshores, s’ela-
borarà una llista amb els
cinc millors aspirants i la
junta, integrada per l’equip
de direcció artístic (Gui-
llem-Jordi Graells, Jordi
Maluquer, Carlota Subirós,
Salvador Sunyer i Rigola) i
els representants de
l’Ajuntament, Generalitat,
Diputació de Barcelona i
ministeri de Cultura, deci-
dirà per qui aposta. Una
tria de la qual depenen
moltes coses.

Pasqual decideix. El di-
rector escènic català de
més prestigi internacional,
al costat de Calixto Bieito,
pot demanar continuar la
vida d’artista itinerant, fer
front a un projecte nou i de
gran transcendència pro-
fessional, com és la direc-
ció del Piccolo, o bé tornar
al Lliure i posar en marxa a
Barcelona el projecte tea-
tral que els polítics, fa deu
anys, no li van permetre
engegar. ■

Lluís
Pasqual té
ofertes
oficioses
damunt la
taula per
dirigit el
Piccolo (a
dalt) i el
Lliure (a baix)
■ CRISTINA
CALDERER / AVUI
/ ROBERT RAMOS

Els Flick (Manel Sans i Pep Jové) porten Gunter (Òscar Muñoz) per una ciutat irreal ■ PATRICIA ESTEVE

El petit món del teatre cata-
là bull i cada estrena és un
mar de rumors. A banda del
nom de Lluís Pasqual, hi ha
altres directors que sonen
com a possibles candidats a
rellevar Àlex Rigola al cap-
davant del Lliure: Carlota
Subirós, Julio Manrique i
Carme Portaceli. Els dos pri-
mers formen part de la ge-
neració de l’actual cap artís-
tic de l’escenari. Subirós fins
i tot és membre de la junta
de govern. Manrique, amb
una aura ascendent com a
director després d’haver
destacat de sobres com a
actor, és el nou nom que més
sona, sobretot després de
dirigir American Buffalo i La
forma de les coses, i fer el
seu primer Hamlet.

Portaceli, al seu torn,
seria un dels valors segurs:
molt vinculada al Lliure du-
rant els anys 90, treballa de
freelance i és al davant de la
Factoria Escènica Internaci-
onal (FEI), establerta a la
Nau Ivanow de la Sagrera.
Ara estrena L’auca del se-

Els altres candidats
nyor Esteve al TNC i fa temps
que no porta res al Lliure.
Això no obstant, ideològica-
ment, s’acosta més a l’estèti-
ca de l’espai creat per
Puigserver, Montanyès, Sol-
devila, Lizaran, Pasqual i
companyia.

Un quart nom, que sembla
haver perdut força entre
bambalines, tot i haver sonat
molt mesos enrere, és el de
Xavier Albertí. També molt
lligat al Lliure en els últims
temps, i a diferència de Man-
rique i Subirós, és capaç
d’omplir la sala Fabià
Puigserver, d’unes 750 locali-
tats, encara que l’última ve-
gada que va intentar-ho, amb
El bordell, de Lluïsa Cunillé,
no li va sortir bé la jugada.

D’entre tots aquests candi-
dats, i amb algun afegitó, sor-
tirà el nou director del Teatre
Lliure. Una institució que
sempre ha viscut la contem-
poraneïtat de manera molt
directa i sempre ha tingut al
capdavant figures emergents
o sòlides que representaven
l’esperit del temps.


