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Entrevista: Àlex Rigola És el director dels dos
muntatges de ‘Nixon-Frost’ que es fan al Lliure

“Nixonno
comptava
queFrost
elguanyés”
Teresa Bruna
BARCELONA

El Teatre Lliure d’Àlex Rigo-
la –director artístic– llueix
una marca inconfusible. No
només per la singularitat de
la programació. Les obres
que aporta com a director
d’escena són tan atípiques
com necessàries. 2666 ha
guanyat 5 premis, un d’ells
el Max 2009 al Millor Espec-
tacle i Rock’n’Roll, el Premi
de la Crítica 2009. La tem-
porada ha començat amb
Nixon-Frost, de Peter Mor-
gan, que recrea l’entrevista
entre el periodista David
Frost (Joan Carreras) i l’ex-
president dels EUA (Lluís
Marco). Rigola no es confor-
ma de dirigir-la. Sempre in-
quiet, proposa un experi-
ment insòlit: dues versions
del mateix text.

Per què ha fet dos formats?
Mentre cuinàvem el mun-
tatge ens adonàvem que
ens portava per dos ca-
mins, un amb tot el que
demanava com espectacle
i un altre, més auster. Vam
decidir fer totes dues opci-
ons, una amb escenogra-

fia realista i l’altra amb un
espai escènic que respon
al principi de Peter Brook,
que diu que l’important
està en el text i els actors.

Que estan magnífics! Això es
fa evident amb tot detall a
les pantalles gegants.
Les pantalles donen molt la
idea de tele i estem repro-
duint un programa de tele-
visió. A la versió realista, la
pantalla és sobre els actors
i a l’unplugged, al darrere.
Certament la gent es deixa
emportar per les pantalles.

I sobretot, és un fet real...
És el triomf de David Frost,
presentador d’un late show
més aviat frívol, sobre l’ex-
president Nixon, tres anys
després la seva dimissió.
Mai havia confessat ni de-
manat perdó pel cas Water-
gate, i Frost ho va aconse-
guir. Nixon va cobrar
600.000 dòlars. Va ser la
primera vegada que es va
pagar tal quantitat a un po-
lític per una entrevista!

No s’ho devia esperar pas,
Nixon, que Frost el guanya-
ria...
No, esclar. Ell estava segur
que podria amb Frost, per-
què no era periodista polí-
tic. És com si quatre anys
després del GAL, Felipe
González concedís una en-
trevista, però no a Gabi-
londo sinó algú tipus Gran
Wyoming o Buenafuente.

Com s’ho fa per derrotar-lo?
Li va el prestigi i va a totes.
És un matx verbal. Peter
Morgan fa servir un llen-
guatge pugilístic: hi ha
pactes entre els equips,
entrenament... I funciona
a la perfecció!

Éscomsianys
desprésdelsGAL,
FelipeGonzález
concedísuna
entrevista,però
noaGabilondo
sinóaalgúcom
GranWyoming

❝

Com va sorgir la idea de fer
aquesta entrevista?
Tots dos estaven en un mo-
ment de baixada. Havien
arribat al top de les seves
feines i volien seguir sor-
tint als diaris. Nixon va ac-
ceptar perquè, si aconse-
guia demostrar que ho va
fer bé, podria tornar a la po-
lítica, fer d’assessor...

Ha vist la pel·lícula?
No encara! I els actors tam-
poc. Hem vist l’original i he
de dir que mai m’ha inte-
ressat la reproducció d’ori-
ginals, però és curiós el ni-
vell de detall a què han arri-
bat. Com s’assemblen, les
postures, el gest... Hem
posat l’entrevista original
al hall, en una pantalla.

Vostè surt un moment, com
feia Hitchcock...
Una mica més i tot! No
estic en directe, surto per
la pantalla. Res, un detall.
Una de les coses que he tin-
gut clares a la vida ha estat
canviar de professió. Vaig
estudiar per a actor i em
vaig fer director d’escena.
Segurament sóc el pitjor
actor d’Europa.

I qui és el millor? Segur que
ja l’ha portat al Lliure...
Per mi, un dels millors és
Martin Wuttke, que vindrà
amb l’Arturo Ui. Va treba-
llar molts anys amb Frank
Castorf, havia estat al Ber-
liner Ensemble i aquest es-
pectacle és de quan era
actor de Heiner Müller. Ja
ha estat al Lliure, al Tempo-
rada Alta i al TNC.

Per què el teatre alemany
proposa creacions tan ex-
cepcionals?
Tenen una tradició teatral
molt gran, sobretot de text.
Reinventen contínuament
i a la gent no li molesta per-
què ja han vist diverses ver-
sions d’un mateix text.
Fins i tot els ve de gust
veure noves readaptacions.

I deuen tenir més diners...
Sí, i per tant poden investi-
gar més. És un país que in-
verteix molt en arts escèni-
ques, coneix molt bé el
valor que tenen, el d’instru-
ir la societat que ja no va a
les escoles ni a la universi-
tat, perquè que pugui se-
guir rebent informació ar-
tística i de contingut fora

del mitjà televisiu. Al teatre
ja seus de manera diferent
que davant el televisor, hi
ha un altre nivell de tensió i
tot això ajuda a l’evolució
de l’ésser humà. El teatre
és un espai de reflexió o
d’emmirallament de la so-
cietat. Això ho té molt clar
l’Estat alemany.

La dansa-teatre dels Països
Baixos en seria l’equivalent?
Sí, però allà va ser una
opció d’excel·lència que
amb els anys han donat
fruit. Tant, que és el focus
principal de teatre de nova
creació que s’espargeix per
Europa. Van fora del seu
territori perquè els progra-
madors busquem allà on hi
ha excel·lència i diferencia.
El públic t’ho agraeix.

Tornem al Lliure. A l’abril di-
rigirà un Benet i Jornet...
És una partitura per a dues
grans actrius. En Pepito
cada vegada escriu més per
amor als artistes. No és un
text expansiu, es van cre-
ant tensions molt delica-
des. Es nota aquesta última
maduresa del Pepito, crec
que va refinant el seu tea-
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tre. I quan vaig aconseguir
contactar amb Anna Liza-
ran i Alícia Pérez... va ser
fantàstic! El muntatge no
deixarà empremta pel que
fa al dispositiu escènic: les
protagonistes són elles.
Quan vaig començar aques-
ta feina tenia una necessi-
tat brutal d’ensenyar-me i
ja l’he perduda. Voldria fer
bon teatre sense que quedi
empremta de mi.

Ha fet tard. La gent el recor-
darà. Segueix amb l’amena-
ça de deixar el Lliure?
No és una amenaça! És una
realitat que ha de ser grata
per a tothom perquè és el
que toca. Crec que hem dei-
xat una base i hi ha gent que
sabrà aprofitar el que és bo.
I el que no ho és, ho tornarà
millor. Només podem anar a
millor. Aquí feia falta una
programació de teatre in-
ternacional, només hi sor-
tim guanyant. Tots: el pú-
blic es torna més exigent,
els professionals coneixen
el que es fa fora i tenen una
part d’aprenentatge. I és bo
fruir d’altres maneres de
fer. Finalment queden in-
corporades al nostre teatre.

Les dues
versions de
‘Nixon - Frost’
Àlex Rigola ha dirigit el ma-
teix equip a les dues versi-
ons de l’espectacle. La ‘rea-
lista’ està construïda de ma-
nera cinematogràfica i
l’unplugged fa servir el llen-
guatge teatral. “Són molt
diferents, en una surten 8
actors i a l’altra 11, perquè
és més detallista. A la con-
ceptual utilitzem un únic
vestuari, dues cadires i una
pantalla gran al darrere,
mentre que a la realista es
van canviant i les imatges
són més espectaculars”, diu
Rigola. També s’han dife-
renciat les bandes sonores,
que són de diferent autor.
Com que totes dues tenen
interès, han arreglat els
preus. Veure’n una –qualse-
vol de les dues– costa 24
euros i, les dues, 30.

Els formats

ElsButaca
compleixen
15anys

El públic pot votar les
diferents categories des
d’avui fins al 26 d’octubre

T.B.
BARCELONA

Tothom que estima el teatre
està convidat a col·laborar
en l’atorgament dels premis
Butaca 2009, que s’entrega-
ran el 2 de novembre al
Museu Marítim de Barcelo-
na. Cal entrar a premisbuta
ca.net i seguir les instrucci-
ons. Les nominacions són
escollides per una comissió
d’espectadors “professio-
nals”, no vinculats a les arts
escèniques, que tenen el
compromís de veure al
menys36muntatgesa l’any.
A partir d’aquesta preselec-
ció, la paraula la té el públic.

Els espectacles amb més
nominacions són Mort de
Dama, Mort d’un viatjant,
la Casa de Bernarda Alba,
amb set cadascun. Segueix
Rock’n’Roll amb cinc i Spa-
malot amb quatre; Product
i Aloma, amb tres; Lleons,
Una ciutat brillant, Molts
records per Ivanov, Ricard
II; El rei Lear i els musicals
Què, La Bella y la Bestia i
Sweeney Todd, amb dues i
21 títols més amb una.
També hi ha una petita sec-
ció de cinema amb sis títols.

Els primers anys, a la sor-
tida dels teatres hi havia les
paperetes de vot que el pú-
blicpodiaagafar,peròdesde
que hi ha internet, la gent
s’hi ha abocat: “Hem
anul·lat els papers perquè el
80% vota per Internet. A
més,ensésmésfàcilcontro-

larqueningúnohofacidues
vegades”, diu Glòria Cid, im-
pulsora i creadora dels pre-
mis amb Toni Martin.

És un plaer anunciar un
aniversari que va néixer de
la il·lusió d’aquests dos
joves, des d’un programa
de ràdio de Premià de Mar,
quan aquesta il·lusió enca-
ra és tan viva. Els premis
Butaca van sorgir “de les
ganes de fer coses amb vo-
luntat de donar veu a l’es-
pectador”. Per Glòria Cid,

Alguns dels nominats per a aquesta 15 edició posen en una
foto de família a l’acte de presentació ■ COMÈDIA COMUNICACIÓ

La xifra

9.000
persones van votar els seus
nominats preferits a través
d’internet durant la passada
edició dels premis Butaca

“els primers anys els Buta-
ca eren simpàtics. Encara
ho són, però, a més, són va-
lorats”. Si fa tres anys les
coses van anar millor amb
la participació de la Diputa-
ció de Barcelona, que va
possibilitar una millor difu-
sió, aquest any s’hi ha in-
corporat la Xarxa Audiovi-
sual Local, que s’ha com-
promès a retransmetre en
directe la gala dels premis
per tota la xarxa de televi-
sions locals. El resultat de
15 anys de bona salut! ■


