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Àlex Rigola rep el premi al millor director jove al Festival de Salzburg

El jurat ha destacat el treball actoral "físic i impactant" de 'Santa Joana dels escorxadors'

El director català Àlex Rigola ha rebut el premi al millor director jove del Festival de Salzburg pel
seu muntatge de 'Santa Joana dels escorxadors', una producció del Lliure.

Toni Vall / Redacció

D'entre els tres muntatges que s'han presentat enguany a la secció de nous directors del Festival de
Salzburg, el jurat ha decidit distingir Àlex Rigola com al millor director jove per la seva agosarada versió
de l'obra Santa Joana dels escorxadors, de Bertolt Brecht. Aquest muntatge va ser l'encarregat
d'inaugurar el Festival Grec d'enguany el passat juny. Els altres dos participants en el festival eren
l'alemanya Christiane Pohle amb Fünf Goldringe, de Joanna Laurens, i el xilè Luis Ureta amb Electronic
City, de Falk Richter. El jurat ha destacat del muntatge de Rigola que es tracta d'"un esdeveniment
teatral energètic, amb un treball actoral físic i impactant que explica el col·lapse dels personatges i la
lluita sense esperança de Joana en la societat".

En declaracions a l'AVUI, Àlex Rigola s'ha mostrat molt satisfet i sorprès per la concessió del guardó:
"No ens esperàvem guanyar, més que res perquè pensàvem què coi els hem d'anar a explicar a un país
de cultura alemanya sobre un creador com Brecht, que ells tenen tant per la mà". Rigola atribueix el
premi al fet que "ells estan estancats en una determinada visió de Brecht, i la llibertat del nostre punt de
vista ha fet que d'alguna manera el redescobrissin". En aquest sentit, el jurat del premi ha destacat que
"la direcció de Rigola ha aconseguit una aproximació inèdita al text de Brecht". "Santa Joana dels
escorxadors està totalment ambientada en la nostra època i al mateix temps es posiciona políticament.
Aquesta és la missió del teatre tal com ell la concebia". El director de l'espectacle valora també molt
positivament l'acollida que el públic ha dispensat al seu muntatge.

El prestigi del Lliure
A nivell més personal, Àlex Rigola es mostra emocionat per la concessió del premi i recalca el fet que en
aquests moments la seva trajectòria vital i personal està des de fa un any i mig estretament lligada al
Teatre Lliure [n'és el director], i que un premi com aquest pot servir per tornar al Lliure el prestigi
europeu que havia tingut.

Valguin, doncs, les paraules del jurat: "Àlex Rigola i els seus meravellosos actors i col·laboradors del
Teatre Lliure han creat un emocionant i desassossegant esdeveniment teatral".

Àlex Rigola
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