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Àlex Rigola s’ha llegit El naixement 
de la tragèdia de Friedrich Nietzsche 
però no farà examen a ningú: “No 
pretenc que es llegeixin aquest totxo 
d’assaig, perquè és pesat. N’hem fet 
un reader’s digest”. La seva Tragèdia 
utilitza aquell text fundacional de les 
tesis del filòsof  com a fonaments 
d’un poema visual abstracte on setze  
ballarins i dos actors il·lustren una 
idea: “Que la tragèdia, el patiment, és 
inherent a l’ésser humà i a la vida, i, 
per tant, no és fruit de la culpa. És la 
primera persona que ho planteja des 
del naixement de Crist i, per tant, que 
va en contra de la religió cristiana, on 
el patiment està lligat a la 
culpabilitat. Per ell no hi ha 
redempció: la vida està plena de 
patiment i felicitat”, diu Rigola. 

La música i el moviment, els dos 
elements que segons Nietzsche 
defineixen la tragèdia, són la 
matèria primera de l’espectacle, que 
descriu amb les mínimes paraules 
–a vegades només amb una cançó de 

David Bowie– tant passatges de la 
tragèdia clàssica (per exemple, la 
saga d’Edip) com, sobretot, la tesi de 
final de carrera del Nietzsche filòleg, 
L’origen de la tragèdia. 

Allà, l’alemany defensava que  la 
tragèdia va néixer com una festa on 
se celebrava l’arribada del déu 
Dionís i que va ser la paraula el que 
va degradar l’energia esbojarrada 
inicial fins a evolucionar cap a la 
tragèdia grega com la coneixem 
avui. “Ens ho podem imaginar com 
una revetlla de Sant Joan però més 
desmadrada on la gent ballava i 

cantava, i es disfressava de cabrit 
per venerar el déu de les collites”, 
apunta Rigola. “El destí tràgic de 
Dionís és importantíssim perquè 
Nietzsche acabaria escrivint ‘Déu ha 
mort’ i aquesta és la gran força 
d’aquest primer text. L’acceptació 
d’una cosa que avui sembla una 
tonteria i que al segle XIX era 
impensable, sobretot per al món 

occidental”, resumeix el director. 
Rigola s’ha endinsat en el camp de 

blat daurat amb olivera que il·lustra 
l’escenografia amb una llibertat que 
no es donava des d’European House 
(2005), “un camí molt diferent fins i 
tot de 2666 o Santa Joana dels 
Escorxadors”. La proposta va venir 
de Ricardo Szwarcer, director del 
Grec, festival que s’encarregarà de 
tancar, i després de “l’hòstia” de les 
Troianes (1998), no tenia ganes de 
seguir el mateix camí. Per això ha 
optat per una obra radicalment 
contemporània per explicar el 
clàssic xoc de titans entre els déus 
Apolo i Dionís: el déu del somni, la 
bellesa, l’ordre i les arts versus 
l’obscur, el caos, la dansa, el vi, les 
emocions. “La tragèdia, i la vida, és 
la unió on es barregen els dos déus i 
al punt intermedi és on podem 
viure”, explica el director. 

Tragèdia és la seva dansa de 
Dionís. “No busquem la 
hiperracionalitat. Són sensacions al 
voltant d’això. S’ha de venir amb la 
ment oberta. Al final, hi ha un 
missatge de fruir de la vida, perquè 
tocarà patir i ser feliços. Per tant, 
mirem de ser feliços quan puguem”. 

‘Tragèdia’. Dissabte 30 i diumenge 
31. Teatre Grec.

Àlex Rigola dirigeix l’última 
estrena del Grec, ‘Tragèdia’, 
un poema visual que beu de 
Nietzsche i del vi de Dionís. 
La Laura Serra s’hi abeura.

La festa dionisíaca de Rigola

Nietzsche és el 
fonament d’un 
poema visual amb 
divuit intèrprets

Sobre un camp de blat daurat, els intèrprets de ‘Tragèdia’ demostren que la vida passa entre felicitat i patiment. 

Brutus

 No sé si ho saben, senadors 
del poble, però el festivalet 

que organitzem cada estiu a la 
nostra capital pàtria està a punt 
d’acabar i encara no tenim director 
per a l’any que ve. L’anterior equip 
municipal volia organitzar un 
concurs públic, però els que hi són 
ara no tenen cap intenció de fer-ho, 
i estan buscant entre el món teatral 
proper algú a qui encolomar-li un 
certamen que mai no ha aixecat el 
vol i que, a fora, serem francs, no 
pinta un borrall.

 Les males llengües –que en 
això del teatre són sempre 

viperines i esmolades– diuen que 
al primer que van trucar va ser a 
Domènec Reixach, exdirector del 
TNC i actualment capitost de 
l’avançada catalana a França, 
l’Arxipel de Perpinyà. Ell, llest, va 
dir que estava prou bé al Rosselló, 
comarca nostrada sota control 
francès, a on les administracions 
es prenen això de la cultura amb  
una seriositat i unes ganes que 
aquí mai no hem flairat.

 Molts altres telèfons estan 
sonant aquests dies entre la 

professió teatral. “Ei, tu, amic meu 
de l’ànima, que vols dirigir el 
Grec?”, diuen melosos des d’una 
banda del telèfon. “Doncs, 
preferiria de no fer-ho”, responen 
secs des de l’altre costat. I així 
sense parar.

 Mentrestant, no es pensin 
que el Grec 2012 estigui a 

l’aire. No, no. Aquí hi ha 
mecanismes que no es paren. Ja 
n’hi ha que estan pensant en les 
obres que hi faran, fins i tot pactant 
repartiments. Com és possible això 
si no hi ha director? Per les inèrcies. 
Vaja, que qui substitueixi Ricardo 
Szwarcer tindrà damunt la taula uns 
espectacles que pots ser no li 
agraden gens i que haurà de 
defensar davant del tribunal 
popular. I ja els diem des d’aquí que 
això no passa a cap festival del món 
amb director artístic. La solució és 
fàcil: no anomenin un director de 
pega i que sigui el mateix regidor qui 
‘ompli’ els teatres de Barcelona al 
juliol. –Andreu Gomila 
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