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Àlex Rigola crea una companyia estable vinculada al Teatre Lliure 

ELENA HEVIA

Dues peces dirigides per Àlex Rigola recalaran a partir de dijous al Lliure en qualitat de reestrena
preferent, després d'haver obtingut un significatiu ressò crític en diferents ciutats espanyoles, europees i
llatinoamericanes. Es tracta de l'energètica adaptació de Juli Cèsar, de William Shakespeare, que el
director del Lliure va presentar a la sala de Gràcia fa dos anys, i Santa Joana dels Escorxadors, de
Bertolt Brecht, que va inaugurar el Grec 2003. El polititzat drama de Brecht filtrat a través d'una estètica
minimalista i rockera pujarà a escena del 12 al 23 de gener.

Les dues obres comparteixen un repartiment gairebé idèntic, integrat per Pere Arquillué, Joan Carreras,
Quim Dalmau i Daniela Feixas, entre d'altres, amb l'afegit en el cas de Santa Joana d'Áurea Márquez,
en el paper protagonista. Aquesta uniformitat ha permès, segons Rigola, la creació d'una companyia
estable que els responsables del Lliure es resisteixen a considerar com la formació titular del teatre.

"Abans que res --diu Rigola--, no volem copar el Lliure, sinó ocupar un tant per cent de la
programació que està oberta a la resta dels professionals del país". També va assenyalar que el
teatre públic mantindrà en el futur el mateix volum de produccions que fins al moment.

Rigola recalca l'interès artístic de la proposta, que facilitarà el plantejament de projectes a llarg termini,
assegura el treball dels actors, i alhora permet establir una projecció més gran amb un ambiciós
calendari de gires.

El pròxim projecte del director serà Ricard III, de la qual no va precisar data d'estrena. Serà la tercera
incursió shakespeariana de Rigola, que ja va versionar la tragèdia Titus Andrònic, una obra menor del
bard transformada en un deliri gore.
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