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Avalat pels més de 100.000 espec-
tadors en les seves produccions del 
curs passat, el centre d’arts escèni-
ques del Canal de Salt/Girona va pre-
sentar ahir a l’Ateneu Barcelonès 
els 13 espectacles d’una temporada 
clau en els seus quatre anys de vida. 
Ho serà perquè al novembre acaba-
rà el seu contracte Salvador Sunyer, 
l’ànima del centre, i el nou consor-
ci institucional haurà de ratificar 
una continuïtat que ningú descar-
ta. Tant Salt com Girona, per exem-
ple, han deixat de tenir alcaldes del 
PSC en benefici de CiU. També s’aca-
barà l’ajuda europea del projecte Es-
cena Catalana Transfronterera, que 
ha nodrit amb quatre milions el Ca-
nal des de la seva creació. Aquesta in-
versió, per exemple, ha de permetre 
que, a finals d’any, s’obri la seu de la 
fàbrica Coma Cros.
 Sunyer va parlar ahir d’aquest 
nou exercici, va criticar amb con-
tundència en presència de Jordi Ca-
bre Trias, nou director de Coopera-
ció Cultural, les retallades en Cul-
tura («per què s’aplica una retallada 
del 15% en el pressupost si en la resta 
de partides és un 10», es va pregun-

tar) i va presentar els 13 espectacles, 
cinc més que el 2010-11. La llista es-
tà encapçalada per una proposta tan 
suggerent com Un fràgil equilibri, una 
obra del dramaturg Edward Albee 
(¿Quién teme a Virginia Wolf?) que di-
rigirà Mario Gas i que inaugurarà el 
festival Temporada Alta, la gran po-
ta de l’ambiciós projecte escènic de 
Girona.
 Carles Santos, Àlex Rigola, Pau 
Miró i Oriol Broggi són altres noms 
d’un programa amb un pressupost 
anual d’1.619.315,23 euros (fins i tot 
els cèntims va detallar Sunyer), una 
mica inferior al del 2010. L’aposta 
ferma per les coproduccions, sobre-
tot amb el Lliure i amb l’Arxipel de 
Perpinyà (soci del projecte comuni-
tari), permet incrementar  l’oferta.

LABORATORI DE CREACIÓ / Sunyer tam-
bé va anunciar ahir la incorpora-
ció d’Àlex Rigola, un director amb 
qui està molt unit, com a artista re-
sident del centre. Rigola estrenarà 
Coriolà, de Shakespeare, al Munici-
pal de Girona i també dirigirà un 
laboratori de creació al Canal. Du-
rant dos mesos, de 15 a 20 joves in-
tèrprets treballaran en un especta-
cle amb el títol d’Havanera, en què Ri-
gola comptarà amb la col·laboració 
de Nina (veu) i Ferran Carvajal (movi-
ment). Es veurà al Temporada Alta.
 L’arribada de Rigola apuntala la 
idea de fer de la seu del Canal un lloc 
de residències creatives que atre-
guin grans artistes. H
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nes 11 assajos, i que només havia es-
tat possible amb la complicitat dels 
intèrprets que l’han acompanyat en 
la seva aventura, capitanejats per 
Andreu Benito i Joan Carreras. «Hi 
ha molta exageració, tòpics i algu-
na veritat. No voldria que algú s’en-
fadés», va avisar.
 Doncs no van faltar dards en una 
història enrevessada, esbojarrada, 
amb uns narcos al desert de Texas, 
que dóna pas a un joc metateatral, 
en què el mateix Rigola apareix com 
a personatge, interpretat per Marc 
Rodríguez i imitat per sis actors a 
la vegada en una de les escenes més 
aconseguides. No hi falta un humor 
pròxim als films dels germans Farre-

Un divertimento. Un final de curs. 
Una farsa per acomiadar-se. Però 
amb el segell Rigola com no podia 
ser d’una altra manera. The end va 
viure ahir al vespre la seva estrena 
a la Sala Fabià Puigserver del Lliure 
amb una calorosa acollida dels in-
condicionals d’aquests vuit (grans) 
anys de mandat d’Àlex Rigola. Va 
ser una autèntica rigolada, parau-
la encunyada quan un jove direc-
tor plantejava les posades en esce-
na més libèrrimes dels clàssics. Ho 
havia abandonat els últims temps 
i que ho ha recuperat ara per a un 
spaghetti western teatral.
 Que la nit no estaria per a mit-
ges tintes els va quedar clar als es-
pectadors només d’asseure’s a la 
butaca. No faltava ningú de la cape-
lleta, excepte el successor del pro-
tagonista: Lluís Pasqual, a Mèxic 
de gira. Entre el públic, el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell. Un 
enorme tul negre tapava l’escenari 
amb una xifra, –15,6%, prou direc-
ta. El tema de la tisorada, ratificat 
aquesta setmana amb la presenta-
ció dels pressupostos, va tenir una 
altra menció explícita en el text de 
Rigola a l’al·ludir a aquestes «ten-
dències Mascarell» que marquen 
la nova i austera moda escènica.

Exageració i tòpics

Ja ho va dir Rigola abans de co-
mençar l’obra. Va aparèixer a so-
ta d’aquell contundent –15,6% per 
dirigir-se al públic. Samarreta ne-
gra i texans, un dels seus unifor-
mes habituals. Va sonar gairebé a 
una justificació, a una advertèn-
cia. The end només era una farsa de 
la qual s’havien fet amb prou fei-
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L’última ‘rigolada’
Àlex Rigola despatxa a ‘The end’ un esbojarrat ‘divertimento’ amb una àcida mirada al 
món del teatre H El seu homenatge als actors conviu amb un humor propi d’una farsa

lly i un aire tarantinià. Tot servit amb 
contínues referències al teatre, els 
actors, els directors i els polítics. 
 Un monòleg final de Rodríguez/
Rigola provoca el moment de més 
amargura en què el director es 
qüestiona la seva egolatria en un 
homenatge als actors, «la gent més 
apassionada de l’ofici». Aquest epi-
sodi solemne aviat s’evapora amb 
l’aparició final en escena d’una 
vintena d’ovelles, sí ovelles, que fa 
uns dies que resideixen a la plaça 
de Margarida Xirgu. O quan Beni-
to i Carreras es converteixen en els 
Buzz Lightyear i Woody de Toy story, 
però amb orientació gai. Rigolades 
pures. H

EL PARTICULAR COMIAT DEL DIRECTOR DEL LLIURE

33 Àlter ego 8 Marc Rodríguez (dreta), en el personatge de Rigola. Al fons, Andreu Benito i Joan Carreras.
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Davant de Mascarell, 
un gran tul amb la 
xifra de -15,6% de la 
tisorada cultural va tapar 
d’entrada l’escenari

MONÒLEG

L’autobiografia novel·lada 
d’un emigrant recala al Versus
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Va recórrer el món com a company 
d’aventures de Comediants en mit-
ja dotzena d’obres i ara ha volgut 
viatjar al seu passat. L’argentí An-
drés Cavallin, radicat a Catalunya 
des dels 90, estrena avui al Versus 
Teatre Anguilas, «una autobiografia 
novel·lada» que li permet furgar en 
la memòria, la identitat, la immigra-
ció i la integració. L’autor, director i 
actor embasta sis relats en un monò-

La companyia Cavalls 
porta a la sala el seu relat 
d’un antiheroi rebel

leg «tragicòmic, de vegades esquin-
çat», que s’inicia en la seva infància, 
en un poble de Río de la Plata, i aca-
ba en el present. 
 Com a únic recurs escenogràfic 
apareixen unes caixes de verdures 
que remeten als seus jocs de criatu-
ra. «Són el record dels immigrants 
europeus que treballaven a la Pam-
pa com a agricultors, verdulers, tots 
els meus veïns ho eren i em poso a la 
pell de nen per parlar-ne». Després 
el menut, perdut enmig del camp, 
ens explica les seves il·lusions i pro-
meses. Creix, abandona el seu poble 
i rescata les fotos de l’ahir per justifi-
car la fugida. I ja instal·lat a Europa, 
rep els seus, es converteix en pare i 

reviu en la crisi actual les de la seva 
Argentina. 
 «No és un relat tanguer, nostàl-
gic», diu, tot i que li serveix de tes-
tament d’un lloc que ja no existeix. 
En van desaparèixer les llebres, els 
ocells i les anguiles. «Ara només hi 
ha barraques i una autopista caríssi-
ma»,  lamenta l’autor, que defineix 
l’obra de grotesca. «Amb un ull rius i 
amb l’altre plores. Em ric de les des-
gràcies, com molts immigrants». 

OBRA PREMIADA / Aquest viatge per 
una vida «que et llisca de les mans», 
d’aquí ve el títol d’Anguilas, es com-
plementa amb l’estrena a la mateixa 
sala de Cavalls salvatges no m’arranca-

rien d’ací, el viatge d’anada i torna-
da –de la rutina a l’infern– d’un jo-
ve desbocat. 
 Amb dramatúrgia i direcció de 
Víctor Sánchez, el muntatge –nas-
cut en un taller de l’Institut del 
Teatre– va guanyar el Premi Inju-
ve 2011 que li permetrà recalar a 
Madrid. «És una història d’aventu-
res urbanes amb un antiheroi afa-
mat per experimentar el costat sal-
vatge de la vida», declara Sánchez. 
L’obra incideix en la insatisfacció 
vital i la necessitat d’equivocar-se; 
d’enfonsar-se en el pantà per des-
prés emergir amb el flotador de les 
veritats descobertes. H

Anguilas
3Versus Teatre• Fins al 26 de juny• De dj. a 
ds., 21.00 hores; dg., 19.00 • 16 €  

Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací
3Versus Teatre• Del 7 al 29 de juny• Dimarts i 
dimecres, a les 21.00 hores • 12 €  


