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Una carrera d’èxits
que equilibra la creació
i la bona taquilla

Vuit anys, vuit obres

2003

Glengarry Glen Ross

Almarç Rigola era nomenat direc-
tordelLliure i alnovembrepresen-
tava aquest text de David Mamet,
unacríticaal canibalismecapitalis-
ta. Teatre d’avui. Primer èxit.

2004

Sta. Joana delsEscorxadors

El text deBrecht guanyavamoder-
nitat rere els micros, les projecci-
ons, la dansa i la música de Black
Eyed Peas. Unmuntatge alemany.

2005

Ricard 3r

Rigola reprenia aquest fantàstic
Shakespeare que va fer una llarga
gira internacional, una tònica que
repetiria amb altresmuntatges.

2006

European house

Unaltra versió shakespeariana, un
possible pròleg de Hamlet (sense
paraules) per a uns actors que tre-
ballen comuna troupe compacta.

2007

2666

L’obramagna deRigola a partir de
l’obra magna de Roberto Bolaño.
Cinc hores que són un compendi
del seu teatre, textual i poètic.

2008

Rock’n’roll

Gran text deTomStoppard, bones
interpretacions, bonadirecció.Te-
atrequeompleplateesperònodei-
xa satisfeta la seva vena creativa.

2009

Nixon-Frost

De nou, Rigola aposta per un text
polític i contemporani que reque-
reix només bons actors. És el que
pot assumir i té resultats positius.

2010

Gata sobre teulada de zinc

L’estilitzat text deWilliams va re-
obrir elLliuredeGràcia i vaomplir
cada dia. Objectiu complert.

relació idíl·lica. Fins i tot crec que
amb un excés de confiança:Chicha
Montenegro Gallery la va veure a
l’assaiggeneral! L’anyqueve?Estic
programat, cosa que és bon senyal.
Però el Lliure és com el Barça: un
equip humà que funciona, des dels
tècnics a la gent de l’administració,
i s’estimen la casa. Aquest equip fa-
miliar és elmillor de l’era Rigola”.

Sergi Belbel
El director del TNCes desfà en elo-
gis a l’altre director públic: “Hem
compartit informació amb una en-
tesa total.Mai ens hembarallat per
cap títol, director o actor”. “L’Àlex
ha sabut crear una cosa generacio-
nal a la franja dels 30 i 40 anys, i ha
imprès un estil a una colla d’actors
i directors. I això és unmèrit artís-
tic indiscutible, que espero que pu-
gui desenvolupar”. “De moment,
però, no vindrà al Nacional”.

Les cinc hores i mitja del 2666 són el compendi de tot el teatre de
Rigola amb la base de l’escripturamagistral de Roberto Bolaño. ROS RIBAS

Atrevit
«Hapres
decisions
potents.Es
posiciona,per
bé ipermal»,
diuManrique

Llegat
«Recuperar
Gràcia i la
magnífica
‘2666’»,opina
Salvador
Sunyer Salvador Sunyer

EldirectordelCentred’ArtsEscèni-
ques deGirona-Salt i el Temporada
Alta, on “Rigola continuarà treba-
llant”, endefensaunaqualitat que a
vegadesésdefecte: “Queésmolt ell!
–riu–.Téunapersonalitatmoltmar-
cada i l’ha donat al Lliure, que esta-
vaenuntràngol”.El llegat: “Recupe-
rarGràcia, unaobraextraordinària,
el 2666, i el fet que les seves obres
menys bones són correctes”.

Nao Albet
Amb12 anys era actor delJuli Cèsar
de Rigola i amb 17 ja feia la seva pri-
mera obra de creació als Radicals
amb MarcelBorràs. “Es va llançar a
lapiscina i s’had’agrair.Desprésens
va proposar un altre tipus d’escrip-
tura,Democràcia.Perònoenshado-
nat cap consell. Ve el dia abans i et
diuquèli sembla, “Massagamberra”
o “Tireumilles”, i ja està”.e

El simbolisme
dels directors
del Teatre
Lliure

SANTI FONDEVILA NADAL

N
o és una gran prova
d’enginy però es un
gest simbòlic prou elo-
qüent. Ens referim al
títol de l’obra amb què

ÀlexRigolatancaelseupasper ladi-
recció del Teatre Lliure. Tot el que
comença s’acaba i The End és una
expressió prou coneguda per tot-
hom.És curiós aquest gust pel sim-
bolisme que connecta justament
amb qui serà el successor de Rigola
al capdavant del Lliure, el retrobat
Lluís Pasqual. Heus aquí que Pas-
qual, que ésdel tot original comcal,
va tancar –o va pensar que tancava
perquè lescosesnovananarcomell
esperava– la programació del Lliu-
re a l’escenari de Gràcia pels volts
del febrer del 2000 amb L’hort dels
cirerers, uns cirerers convertits en
metàforadel canvide temps,d’èpo-
ca ique,persinoquedavaprouclar,
Pasqual va accentuar posant una
maqueta del Lliure a l’escenari. No
va passar, però sabem de bona tin-
ta que Pasqual volia obrir el nou
Lliure,quanpensavaqueeldirigiria
ell, amb La casa nova de Goldoni.
Queden clars els gestos simbòlics.
Crec que sí.

Però no, no seria Pasqual sinó
ÀlexRigolaqui inauguraria elLliu-
re deMontjuïc amb una obra gens
simbòlica però que anunciava una
relació internacional amb la
Schaubühne de Berlín i el seu di-
rector,ThomasOstermeier, relació
que en els següents vuit anys esde-
vindria total. I és que Rigola va es-
collir una obra que havia estrenat
el director alemany i que va supo-
sar un gran èxit que l’acabaria por-
tant a ladireccióde la institució te-
atral berlinesa, Suzuki I i II, d’Ale-
xeiXipenko.PerRigolanova supo-
sar res, però sí que va marcar una
línia de programaciómolt lligada a
la dramatúrgia contemporània i a
la relectura del gran repertori des
d’una òptica radicalment diferent
de les convencions del teatre fins
aleshores.

Quan Rigola va arribar al Lliure
el 2003 era una jove promesa i ara
enmarxa com un reconegut direc-
tor amb cert predicament a la resta
d’Europa, una de les lliçonsmes di-
fícils d’aprovar en el camp teatral.
Marxa perquè vuit anys al capda-
vantd’una instituciósón,creu, sufi-
cients, i ho fa amb aquest simbòlic
TheEnd,peròambel capcentrat en
laTragèdia que estrenarà al Teatre
Grec a finals de juliol i que s’inspi-
ra en l’obra de Nietzsche El naixe-
mentde la tragèdia. I aquí segurque
no hi ha cap simbolisme.e

El traspunt


