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«L’art és vida, i la vida, transformació»

XAVIER BERTRAL

Els visitants es passejaven ahir per l’escenari de la sala Fabià Puigserver

El teatre inaugurarà la temporada a Montjuïc el 22 de novembre

El Lliure ensenya
les noves entranyes

Marta Monedero
BARCELONA

Encara que el
protocol fixa la
data d’inaugura-
ció per al 22 de
novembre, la nova
seu del Teatre
Lliure es dedica
aquest cap de set-
mana a mostrar
les seves interiori-
tats al públic.

J
ornades de portes
obertes per intentar
explicar què és i, mi-
llor, com serà el Teatre
Lliure a partir d’ara. En

grups de trenta persones i
torns de mitja hora, tothom
qui ho volia desfilava ahir pels
passadissos, camerinos i sales
que conformen el majestuós
espai amb què finalment
(després de quinze anys de
pactes, picabaralles i dimissi-
ons) el Lliure situa a Montjuïc
(en companyia de l’Institut del
Teatre i el Mercat de les Flors)
un pol cultural que tanca una
etapa de grans infraestructu-
res a la ciutat (l’Auditori, el
Teatre Nacional...).

La primera de les visites la
comentava el director del tea-
tre, Josep Muntanyès, que es
coneix la casa pam a pam. Al-
guns visitants eren membres
de l’Associació d’Espectadors
del Lliure, d’altres havien es-
coltat la convocatòria “per la
ràdio” o ho havien “llegit al
diari”. El cert és que ahir
molts d’ells veien per primer
cop “com és un teatre per

dins, que està molt bé, però
ara el més important és el
funcionament”, apuntava un
dels assistents.

El combinat cromàtic entre
groc i teula acompanya tot el
passeig pel Palau de l’Agricul-
tura, la nova seu del Lliure. Un
cop al vestíbul, a la dreta hi ha
el bar, davant la terrassa que
dóna a la plaça Margarida
Xirgu –provisionalment refe-
ta per l’Ajuntament–, i a l’es-
querra un passadís amb una
sala de vips, una altra dedicada
a la premsa i, més endins, el
foyer de la sala Fabià Puigser-
ver, que disposa de seixan-
ta-tres plataformes que carre-
guen quinze butaques cadas-
cuna mitjançant una sofisti-

cada maquinària hidràulica,
oferint una capacitat de fins a
856 seients. “La sala pot
adoptar qualsevol disposició
escènica que es pugui imagi-
nar”, explica Montanyès, que
recorda que tot i el trasllat al
nou edifici, la sala de Gràcia
continua en funcionament. Si
la Fabià Puigserver acollirà els
espectacles de gran format, a
l’Espai Lliure, que així es diu
la sala més petita, “s’hi faran
moltes coses, curtes i barates”,
afegeix Montanyès, que ahir
avançava que Joan Ollé final-
ment no dirigirà aquest any la
pirandelliana Aquesta nit im-
provisem i, en canvi, es farà
càrrec de Víctor o els nens al po-
der, de Roger Vitrac.
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‘Amb pedres a les butxaques’

Vaques sagrades
Joaquim Noguero

‘Amb pedres a les butxaques’, de Marie Jones.
Direcció: Roger Peña. Intèrprets: Àlex Casanovas,
Fermí Fernández. Teatreneu, 26 de setembre.

Obra senzilla, però recomanable, rica i emotiva en la
seva mateixa sobrietat de mitjans, hi ha el perill que a Amb
pedres a les butxaques, de Marie Jones, també sembli que li
pesen les seves, de butxaques. Parlo de les inèrcies amb
què més d’un pot acudir al teatre. I, sobretot, del llast dels
prejudicis pels quals altres podrien no anar-hi. Tot pesa. I
Amb pedres a les butxaques trobarà espectadors que s’hi
acostaran a buscar el costat merament més simpàtic del
vessant televisiu dels dos protagonistes, de la mateixa
manera que alguns altres poden decidir deixar d’anar-hi
per por del caràcter bàsicament més impostat i, alguna
vegada, fins i tot histriònic que tenen aquest tipus d’in-
tervencions televisives d’Àlex Casanovas i Fermí Fernán-
dez. Però, vull dir en veu alta que s’equivocaran els que es
pensin que saben exactament el que hi poden trobar. Ca-
sanovas i Fernández els sorprendran. Sobretot, Fermí
Fernández. No perquè l’amplitud de registres del seu tre-
ball superi la de Casanovas, sinó simplement per una
qüestió d’expectatives.

Des de la seva intervenció a El temps i els Conway tothom
sap el partit que Àlex Casanovas pot arribar a treure de la
humilitat i la grisor primeres d’un personatge: com pot
arribar a farcir-lo de fonda humanitat. Però Fermí Fer-
nández, conegut sobretot per les seves imitacions de so-
rollets i similars al programa televisiu La cosa nostra, hi és
a l’alçada, molt per damunt fins i tot del poc que en re-
cordava del seu passat teatral a la companyia Trono Vi-
llegas: sobri, concís, sensible, expressiu fins i tot en el
primer pla de la cara, en l’estranyament d’un pujar de
celles o la humilitat o el dolor d’un caure d’ulls.

Amb pedres a les butxaques explica una història irlandesa
des dels tòpics que ens n’ha heretat el cinema, per acabar
volent mostrar-nos-els des de l’altra banda. Els personat-
ges són arquetipus estrafets, d’acord amb el to humorístic
escollit, però d’impressió entranyable i tendra, d’acord
amb la intenció de reivindicar-los. És, de fet, una història
de fins a quinze o més perdedors, encarnats en el frego-
lisme de dos actors que en tenen prou amb detalls inter-
pretatius mínims per fer-nos entendre que no poden dei-
xar de somiar si volen sobreviure. És un gust veure tan
ajustats dues autèntiques vaques sagrades parlant sim-
plement... de vaques!


