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“Això és la fi. Es mor. El teatre es
mor. Ens han matat d’avorri-
ment. I els que l’han intentat evo-
lucionar ens han fet aguantar
unes merdes ben bones”. Així va
arrencar ahir a la nit el final. Més
ben dit: The end, l’obra de comiat
d’Àlex Rigola com a director del
Teatre Lliure després de vuit
anys intensos. Vuit anys en què,
partint d’una situació complica-
da, ha portat el Lliure a l’èxit de
crítica i públic. Un èxit que ha
volgut acomiadar amb l’humor
deThe end, un divertiment –“una
obra de fi de curs escolar”, va fer
broma ahir– que defineix com a
narco-mex-espagueti-western tea-
tral. I que, escrita per ell mateix,
ironitza sobre els professionals i
les administracions públiques
–abansde començar, i amb el con-
seller Mascarell entre el públic,

va plantificar un gran –15,6% so-
bre el teló, el percentatge de reta-
llades de la Generalitat a la cultu-
ra–, es riu de si mateix, homenat-
ja els actors que l’han acompa-
nyat aquests anys –hi intervenen
Joan Carreras, Chantal Aimée,
Andreu Benito, Alícia Pérez...– i,
sobretot, fa un cant d’amor entre-
gat a la professió teatral. Amb
mea culpa final inclòs. De fet, no
és exactament el final: en l’últi-
ma escena Rigola es permet una
gamberrada amb un ramat d’ove-
lles disposades a devorar l’herba
dels protagonistes.
I és que l’argument de The end

parteix d’uns narcotraficants que
esperen lliurar un carregament.
El cap dels sicaris va anar amb la
seva nòvia al teatre i ella va aca-
bar amb un actor, així que es des-
foga llançant invectives contra el
teatre. I la cosa es complicarà: hi
haurà trets, zombis lúbrics, esca-
tologia, ovelles i referències a
Toy story. En un joc de teatre
dins del teatre, a l’obra apareixe-
rà el mateix director –que encar-
na Marc Rodríguez vestit, com
Rigola, de negre rigorós–, i tam-
bé deixarà caure algunes perles:
“Ja fa uns quants anys que vam
començar a programar repertori
contemporani. Som els més mo-
derns. Però el públic no entenia
quanhavia acabat l’espectacle. Ai-
xí que des de fa temps a tots els
teatres el personal de la sala ini-
cia l’aplaudiment”.
El joc pirandellià ja serà conti-

nu: quan els mafiosos pronun-

cien paraules màgiques per sal-
var-se diuen “Veronese,
Lauwers, Marthaler, Castelluc-
ci” i altres directors fetitxe de Ri-
gola. I el colofó és directament
una confessió, el record d’un dia
que aquest àlter ego del director
va assistir a un debat polític so-
bre arts escèniques. No en tenien
ni idea, explica, era una vergo-
nya. I al costat hi tenia un actor
amb més de 50 anys que per viu-
re compaginava les actuacions
amb altres feines. Una vida difícil
a canvi de tocar el cel de vegades.
Malgrat la indignació que sentia
l’àlter ego de Rigola, no es va al-
çar per dir el que pensava dels po-
lítics. No li convenia. Va anar a
un bar i va vomitar. Es va sentir
un farsant després de parlar tant
de compromís. Després d’una
confessió com aquesta, l’àlter ego
se suïcida. Sens dubte, el xou ha
de continuar.c

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

R igola va accedir al
Lliure de Montjuïc
(2003) sabent el

pes indiscutible del passat
de l’entitat. Sabia que volia
aportar uns senyals de
transgressió i seguretat, i,
doncs, substituir amb uns
llenguatges nous l’herèn-
cia de la millor etapa del
Lliure, aquells anys d’uns
clàssics universals reves-
tits d’una poètica nova,
feta de modernitat i proxi-
mitat, que el jove director
desconeixia o considerava
superada o situava en un
rengle menor. Per això va
començar fent una mode-
rada trencadissa de Juli
Cèsar, esperant fer-la aviat
més grossa amb un altre
Shakespeare: Ricard III
(2005). Les coses clares.
De seguida Santa Joana
dels Escorxadors, un
Brecht sanguinolent per a
EGB. Elemental. Primari.
Però ja havia donat prova
del seu bon ofici amb
Glengarry Glen Ross de
Mamet. I és que el Rigola
contemporani ha tingut
moments d’una gran fosfo-
rescència. El millor: 2666,
de Bolaño. A les vigílies
d’un altre encert: Rock’n
roll de Tom Stoppard
(2008). I amb els directors
associats (Carlota Subirós,
Xavier Albertí, Joan
Ollé...) que li permetien
conservar una línia eclècti-
ca i classicista, la seva
aportació haurà estat
l’obertura de l’entitat a
l’exterior. A Centre-Euro-
pa, sobretot: Thomas Os-
termeier, Marthaler, Krys-
tian Lupa, Frank Castorf...
entre d’altres. Després de
la seva transhumància
continental, segurament
no descuidarà aquesta mi-
rada.

E L F U T U R

Se’nvaanarambunaaltra Desigual

Barcelona

Eclèctic i
transgressor

L’escena final de The end, amb la irrupció d’unes ovelles famolenques

Joan-Anton Benach

L’obra inclou
una petita pulla
a Mascarell per les
retallades i un ‘mea
culpa’ del director

Rigolas’acomiadadelLliureamb
unesbojarratcantd’amoral teatre
Zombis, ovelles, crítica i autoparòdia es barregen en l’spaghetti western ‘The end’

Justo Barranco

ESCENARIS

Orquestra Simfònica deViena

Solista: Aldo Ciccolini, piano
Direcció: Andrey Boreyko
Lloc i data: IberCamera.
L’Auditori (31/V/2011)

JORGE DE PERSIA

Un programa d’allò més clàssic,
amb un solista antològic comAldo
Ciccolini i una orquestra vienesa
ja centenària va atreure un públic
que va omplir la sala gran deL’Au-
ditori. Va ser un plaer escoltarCic-
colini, ambmés de 85 anys, i el seu
toc distingit, perlat, amb aire i bri-
llantor, en un Concert núm. 23 de
Mozart que va sonar a les seves
mans amb la naturalitat d’un vell

amic. Tot i la superficialitat or-
questral –exasperant– a càrrec
del director Boreyko, va ser molt
bonic l’adagio, amb un diàleg afa-
ble i sostingut del piano amb les
seccions orquestrals. L’orquestra
estava anunciada amb el seu titu-
lar, el prestigiós Fabio Luisi. Però
sobre la marxa va decidir anar-
se’n amb una altra orquestra i dei-
xar la que li ha permès definir una
carrera. I aquesta –tot i comptar
amb el jove Boreyko, de l’estirp
dels petersburguesos promoguda
per Gergiev– va semblar que no
s’hi trobava a gust. És curiós, a la
mateixa hora al Palau (s’hauria po-
gut evitar la superposició) hi ha-
via l’Orquestra de Tolosa amb el
seu titular, el també rus Tugan
Sokhiev, segons la meva modesta

opinió, un altre invent superficial
de lamateixa estirp. Tornant a Bo-
reyko, la seva versió de la Simfo-
nia núm. 8 de Schubert no va tenir
caràcter, amb poca tensió interna
imassa estructura rítmica a la vis-
ta. És possible haguessin assajat
poc, i aquestes orquestres necessi-
ten aprofundir el caràcter de cada
obra, ja que toquen soles. I Bo-
reyko no va saber què dir amb el
seu gest monòton i compassat. Va
ser més superficial el treball en
els moviments extrems del núm.
23 deMozart. I finalment, la Sim-
fonia núm. 3 de Beethoven, amb
una bona lectura, amb petitsmati-
sos de brillantor, sense profundi-
tat en el fraseig de laMarxa fúne-
bre i amb l’evidència d’una con-
cepció en què va predominar el
ritme pesant. En fi, un programa
vienès tocat per vienesos, ideal...,
però llàstima que el director no
ho entengués.c

Orfeó Català / Orquestra
Nacional del Capitole

Obra: Ein Deutsches Requiem
(Brahms)
Director: Tugan Sokhiev
Lloc i data: Palau de la M. (31/V)

JAUME RADIGALES

La literatura simfònico-coral té
en elRèquiem alemany de Johan-
nes Brahmsuna de les seves pàgi-
nes més lluïdes. I ho és, a banda
de la qualitat de la partitura, per
la tria d’uns textos que reflec-
teixen l’adscripció luterana a la
paraula sagrada. Per tant, abor-
dar-la implica treballar a fons el
sentit pregon d’aquesta mateixa

paraula. I no sembla que Tugan
Sokhiev hagi anat més enllà de la
superfície, de l’epidermis, tot i el
bon paper de l’Orfeó Català da-
vant d’un pentagrama que exi-
geix molt. Una llàstima, perquè
el director d’Ossètia, molt jove,
és un home atent, de gest precís,
elegant i clar. Sokhiev és el direc-
tormusical de l’OrquestraNacio-
nal del Teatre Capitole de Tolosa
deLlenguadoc, una de lesmés sò-
lides de França. La corda, còmpli-
ce amb la massa coral, va sonar
compacta, però no pas el vent, es-
pecialment una fusta poc inspira-
da. Tampoc ho van estar uns so-
listes que, malgrat les interven-
cions breus, ajuden a apuntalar la
peça quan la interpretació és sòli-
da. Si bé el timbre d’AnastasiaKa-
lagina va tenir el seu atractiu, no
es pot dir que la veu deGarryMa-
gee sigui del tot encertada per a
aquesta empresa.c

XAVIER GÓMEZ

Artista resident
alCanal

]Del Lliure al Canal, el
Centre d’Arts Escèni-
ques de Girona/Salt. El
director, Salvador Su-
nyer, va anunciar ahir
que Rigola en serà artis-
ta resident la pròxima
temporada i probable-
ment uns anys més. Per
començar, Rigola dirigirà
el Coriolà de Shakespea-
re –que inaugurarà la
seu del Canal a Salt si ja
està acabada– amb Joan
Carreras, Mercè Arànega
i Alícia Pérez. I dirigirà
el laboratori de creació
amb joves Havanera.

ANÀLISI


