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Ve de la pàgina anterior

notat la crisi amb un públic més 
selectiu que altres anys, que es bol-
ca en els noms coneguts», va dir 
Szwarcer.
 El gestor argentí també es va 
mostrar satisfet amb el seu inven-
tari general. «Les meves experièn-
cies anteriors havien estat de vuit 
anys, i en faltaven tres per alçar el 
vol». Així, no va poder complir la 
seva idea d’afegir les arts visuals 
al festival. Entre els objectius com-
plerts va parlar d’una internacio-
nalització més gran, del reequili-
bri en l’oferta amb el suport a la 
dansa i el circ i de buscar un públic 
més variat. «Sempre amb un parà-
metre de qualitat i una quota de 
risc», va afirmar. «El Grec figura en 
el pla internacional com a associat 
natural de propostes d’envergadu-
ra i ha ajudat a l’exportació inter-
nacional de la ciutat», va recordar.
 El director va revelar que ja s’ha-
via reunit amb Ramon Simó i té 
previst fer-ho la setmana vinent. 
Parlaran, segur, d’aquesta idea de 
Ciurana d’un festival més viscut 
per la ciutat. «Falta per definir com 
fer-ho», va dir Szwarcer. No hi ha 
una fórmula màgica. H

108.779 
espectadors (66.384 de teatre, 
14.565 de dansa, 26.045 de 
música i 1.785 de circ). Hi ha 
hagut 64 espectacles (24 de 
teatre, 17 de dansa, 18 de música 
i 1 de circ, entre altres).  

60% és l’aforament 
mitjà venut (66% del total). Es 
van esgotar 16 espectacles, 
entre ells Luces de bohemia, 
Una flauta màgica, Alva Noto i 
Ryuichi Sakamoto, La caída de 
los dioses, Continu, Esperant 
Godot i Goran Bregovic. 

12.777 persones 
van  anar a veure Un tranvía 
llamado deseo (78% d’aforament 
en 21 funcions); 10.219 en va 
aconseguir Todos eran mis hijos 
(44%), 7.961, Luces de bohèmia 
(100%), 7.482, Desaparecer (57%) 
i 4.813, Días fantásticos (51%). 

39.818 assistents 
al Teatre Grec (76% 
d’aforament). Als 14 muntatges 
estrangers hi van anar 9.930 
persones (56%). Els més vistos 
van ser: Octopus (2.697, 79%), El 
centaure i l’animal (1.814, 71%) i 
Una flauta màgica (1.037, 79%)

UN AFORAMENT 
DEL 60%

LES XIFRES

Festa dionisíaca
a l’amfiteatre
3Rigola tanca el Grec amb el «poema visual» ‘Tragèdia’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

E
l patiment és inherent a 
l’ésser humà, no és fruit de 
la culpabilitat. O sigui: ¡de-
diquem-nos a viure! Heus 

aquí una màxima de Friedrich Ni-
etzsche, que al crit de «Déu ha mort» 
va plantar cara a segles de cristiana 
humanitat carregant amb la creu 
de la culpa. El director Àlex Rigo-
la s’ha inspirat en el pensament del 
filòsof alemany, abocat en la seva 
primera obra, El naixement de la tra-
gèdia, per posar en dansa Tragèdia, 
una aproximació poètica als orí-
gens d’aquest gènere teatral. «Volia 
investigar per què es van crear i per 
què continuen sent tan vigents i in-
teressants avui dia», explica. L’es-
pectacle tanca aquest cap de setma-
na el festival Grec de Barcelona. 
 Conscient de la peculiaritat espa-
cial de l’amfiteatre de Montjuïc, per 
al qual es va concebre el muntatge, 
el creador ha optat per presentar un 
«poema visual i sonor» amb la dansa 
i el moviment com a elements pro-
tagonistes. «En la línia del pensa-
ment nietzschià, utilitzo la música 
i la dansa com a impuls vital, en lloc 
de deixar-ho tot al text, a la reflexió; 
l’espectador s’ha de deixar portar 
pel joc poètic», proposa. 
 El director recorda a més que la 
música i la dansa són l’essència i 
l’origen de la tragèdia i de les repre-
sentacions teatrals. Tot es remun-
ta a les festes de la Grècia primiti-

va en honor de Dionís, el déu del vi. 
«Es disfressaven, es posaven màsca-
res de moltons i ballaven embria-
gats, i després alguns van decidir 
només mirar, convertint-se en es-
pectadors». 
 Disfrutar i patir. Així és la vida, 
va dir el filòsof, i així ho presenta Ri-
gola: misèries humanes i drames, 
per un costat, i alegries i plaers, per 
l’altre. «Les tragèdies clàssiques aca-
ben sent, malgrat tot, un cant a la vi-
da. Els protagonistes saben que no 
poden evitar el seu destí tràgic, ai-

xí que ¡a viure!», addueix el direc-
tor, que ha culminat aquest estiu la 
seva etapa al capdavant del Teatre 
Lliure amb el narco-spaguetti-western 
The End. 
 
CINC QUADROS ONÍRICS / En la seva no-
va proposta (que s’havia de copro-
duir amb els festivals de Mèrida i 
Nàpols, però al final se’n van reti-
rar), pinta cinc quadros onírics. La 
sèrie s’inicia amb la saga d’Èdip i les 
seves sanguinàries batusses i cul-
mina amb pinzellades també trà-

giques passant, això sí, per les des-
bocades i libidinoses festes dioni-
síaques. 
 Un paisatge mediterrani –un 
camp de blat amb una olivera so-
litària– acull les evolucions dels 
19 intèrprets, la majoria ballarins 
(només Joan Carreras i Alícia Pérez 
com a actors). Dialoguen i execu-
ten les coreografies concebudes per 
Rigola i Ferran Carvajal, que tam-
bé figura a l’elenc. «Els personatges 
ens mostren ballant l’acceptació de 
viure entre la felicitat i el dolor». En 
el pla musical, hi apareixen des de 
Starman, de David Bowie, fins a una 
simfonia de cigales. 
 
L’ART DEL CAOS I L’EXCÉS / Puntegen 
l’obra textos del mateix Rigola i de 
Nietzsche, que al relacionar art i vi-
da, recorda el director, va recórrer 
als déus Apol·lo i Dionís, represen-
tants dels dos grans instints artís-
tics que es fonen en la tragèdia gre-
ga. El món apol·lini és el de la be-
llesa, la llum, l’harmonia, les arts 
plàstiques... El dionisíac, al contra-
ri, no coneix límits. És el caos, la fos-
cor, la desmesura, els excessos... El 
seu art és la música, la que provoca 
que els homes cantin i ballin en co-
munió amb la naturalesa. «El meu 
espectacle fuig de l’apol·lini, de l’or-
dre, el descriptible, a la recerca dels 
impulsos dionisíacs, el caòtic, el fes-
tiu i indescriptible», declara Rigola. 
La seva Tragèdia és, en el fons, una 
crida als plaers de la vida. H

El director s’inspira 
en ‘El naixement de la 
tragèdia’, de Nietzsche, 
en un muntatge que 
opta pel moviment

33 Una escena de ‘Tragèdia’, que es representa avui i demà al Teatre Grec de Montjuïc.

DAVID RUANO

Videocomentari d’aquesta informació a
http://epreader.elperiodico.cat

GUARDÓ LITERARI

Piglia guanya 
el premi de la 
Setmana Negra
L’escriptor argentí Ricardo Piglia 
va guanyar ahir el premi Ham-
met de novel·la negra de l’Asso-
ciació Internacional d’Escriptors 
Policíacs per la seva obra Blanco 
nocturno, en què fa un retrat de la 
societat rural del seu país a par-
tir de la investigació d’un assassi-
nat. El jurat reunit a la Setmana 
Negra de Gijón va valorar els di-
ferents plans de la narració i l’ús 
d’un llenguatge col·loquial, pe-
rò culte.

ARTISTES LLOREJATS

Cultura premia 
Costa-Gavras
i Carrière
El Consell de Ministres va con-
cedir ahir l’Orde de les Arts i les 
Lletres d’Espanya al dramaturg, 
novel·lista i guionista francès 
Jean-Claude Carrière i al director 
i guionista cinematogràfic fran-
cogrec Costa-Gavras. La conces-
sió a Carrière es produeix en reco-
neixement a la seva «extraordinà-
ria» tasca desenvolupada en gran 
part com a estret col·laborador de 
Luis Buñuel.

DIRECTORA DIMITIDA

Blanca Portillo 
deixa el Festival 
de Mèrida
Les directores del Festival de Tea-
tre Clàssic de Mèrida, Blanca Por-
tillo i Chusa Martín, no renovaran 
el seu contracte. Ho van anunciar 
ahir després que el certamen es 
veiés obligat a retirar una foto de 
l’exposició Camerinos –un retrat 
de l’actor Asier Etxeandía com a 
Jesucrist– després de rebre cor-
reus considerant que atemptava 
contra la sensibilitat cristiana.


