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El Lliure crea una companyia estable que farà 'Ricard III'

El teatre recupera aquest Nadal 'Juli Cèsar' i 'Santa Joana dels escorxadors', totes dues dirigides
per Àlex Rigola

Marta Monedero

La bona acollida de 'Juli Cèsar', que fa dos anys que volta, i de 'Santa Joana dels escorxadors'
ha propiciat que els seus intèrprets formin la companyia estable del Lliure, amb Àlex Rigola al
capdavant. Tots junts ja preparen una versió del 'Ricard III' de Shakespeare per a l'any que ve.
Pere Arquillué, Ferran Carvajal, Alícia Pérez, Daniela Feixas, Ivan Benet i Joan Carreras, entre d'altres,
formen part del nucli artístic en què confia el director del Lliure, Àlex Rigola, a l'hora de triar els
protagonistes dels seus muntatges. Són els seus habituals. Una colla d'actors i actrius que recentment
han combinat les gires de l'exitosa Juli Cèsar i de Santa Joana dels escorxadors. Un col·lectiu del qual
Rigola anunciava ahir que cal entendre'l com a companyia estable. Tenen "feina garantida fins al maig
del 2006", matisava el director, que per l'any que ve afrontarà una peça difícil, el Ricard III de William
Shakespeare, del qual no volia avançar gaires detalls perquè està negociant amb qui la coproduirà.

Conscient que les fórmules de les companyies estables poden crear tensions entre les administracions i
els companys de professió -només cal recordar que aquest va ser un dels motius pels quals van fer fora
Flotats del Teatre Nacional-, Rigola s'apressa a precisar que la del Lliure "no traurà la feina a altres
actors, perquè nosaltres ens passem tot l'any girant i tenim l'espectacle a Barcelona els mateixos dies
que qualsevol altre muntatge". Del que es tracta és de "treballar en família" i d'aprofitar "les possibilitats
que dóna coneixe's" des de fa anys i poder compartir uns codis comuns dalt de l'escenari.

A casa, per Nadal
De moment, aquestes festes no les passen pas de gira, tot al contrari. S'instal·len a la Sala Fabià
Puigserver del Lliure amb el Juli Cèsar del 23 de desembre al 4 de gener i amb la Santa Joana del 12 al
23 de gener. Dues obres molt semblants en alguns aspectes però, alhora, molt diferents. L'una és
bàsicament política i l'altra, econòmica, però en el fons totes dues parlen del poder i de les seves
conseqüències. Si bé la primera es va estrenar a la sala de Gràcia i ha tingut una llarga vida, la segona
es va poder veure per primer cop en la inauguració del festival Grec d'enguany i ara passa "a un recinte
tancat que li fa guanyar proximitat", apunta Rigola, ja que a l'amfiteatre de Montjuïc, "des de la fila
quinze, els actors es veuen de la mida de clicks de Famòbil".

Juli Cèsar té una estructura lineal i es basa en la paraula, mentre que de l'obra de Bertolt Brecht, Rigola
en va fer una deconstrucció, a vegades metafòrica, a vegades simbòlica, per parlar del poder econòmic i
de com el perverteix el capitalisme. Però justament és del poder que també parla Shakespeare a Juli
Cèsar, encara que el concentri en el poder polític d'un emperador. "Quan la vam estrenar encara no
s'havia produït la guerra de l'Iraq, però n'ha acabat sent un referent claríssim", argumenta Rigola. Aquí
"a Espanya teníem un governant que amb tothom en contra ell continuava creient que tenia tota la raó i
s'apuntava a una guerra que el va abocar al mateix que a Juli Cèsar: el caos i la confusió".
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Pere Arquillué interpreta Antoni al Juli Cèsar de Shakespeare
Teatre Lliure
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