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wJavier Marías va rebre dissab-
te a Salzburg el premi austríac
de Literatura Europea pel con-
junt d’una obra que “expandeix
la consciència de lector”, amb
un discurs irònic i brillant sobre
el poder de la ficció i la solitud
buscada de l’artista, segons va
assenyalar Alexis Grohmann.
L’escriptor es converteix, des-
prés de Jorge Semprún, re-
centment desaparegut en el se-
gon espanyol que obté aquest
guardó. / Agències

wLa Setmana Negra de Gijón,
acabada de clausurar, ha conce-
dit el seu màxim guardó, el
Hammett, a l’argentí Ricardo
Piglia per Blanco nocturno. El
Celsius a la millor novel·la de
ciència-ficció o fantasia va ser
per a Ismael Martínez Biurrum
per Mujer abrazada a un cuervo,
i l’Espartaco de novel·la històri-
ca, per a Juan Esteban Constaín
per Calcio. / V. González

wEl Festival de Peralada viu
avui una de les seves nits àlgi-
des amb l’actuació del tenor
Plácido Domingo, que al costat
de la jove soprano Virginia Tola
repassarà les àries i els duos
d’òpera i sarsuela que han mar-
cat la seva carrera. Els acompa-
nyarà l’Orquestra de la Comuni-
tat Valenciana –del Palau de les
Arts Reina Sofia– dirigida per
David Giménez. / Redacció

JavierMarías rep
el premi austríac
deLiteraturaEuropea

LaSetmanaNegra
premia l’argentí
RicardoPiglia

PlácidoDomingo,
aPeralada junt amb
la joveVirginiaTola

LleugerpasseigperNietzsche
CRÍT ICA DE TEATRE

LLIBERT TEIXIDÓ

Tragèdia
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JOAN-ANTON BENACH

En un Teatre Grec acabat de
regar pel diluvi de la tarda, dis-
sabte a la nit va tenir lloc la re-
presentació de Tragèdia, l’úl-
tim espectacle teatral del festi-
val d’estiu. Creat i dirigit per
Àlex Rigola, es tracta, segons
el seu autor, d’“un poema visu-
al sobre El naixement de la tra-
gèdia de Friedrich Nietzsche”.
Visitat per un servidor el cèle-
bre assaig en la seva primera i
esplèndida edició catalana
(Adesiara, maig 2011), en tra-
ducció de Manuel Carbonell i
amb una introducció potent i
lluminosa de Jaume Pórtulas,
juraria que Àlex Rigola ha pas-
sat molt per sobre del llibre, o
que aquest ha estat un refe-
rent, pròxim o llunyà, amb el
qual justificar un habitual “ins-
pirat en” condescendent.
Per començar, la confronta-

ció entre art i existència, entre
Apol·lo i Dionís, s’anuncia en
un breu relaxament campes-
tre, xarrupant cada personatge
un “bon martini”, al·lusió evi-
dent als que el director elabora-
va a The end, la proposta amb
la qual es va acomiadar setma-
nes enrere del Lliure. Després
d’autocitar-se, doncs, amb ale-
gre desimboltura, Rigola al·lu-
deix a La saga d’Èdip tot un
procés genealògic de la tragè-
dia clàssica. Diversos passos
de dansa il·lustren des del fatí-
dic parricidi d’Èdip, fins a la
mort d’Antígona, la seva filla,
rebregada aquí, en una agressi-
va rebolcada de Creont, el tirà.
La festa dionisiaca, la tercera

part de l’obra, mostra el lliura-
ment dels homes a les bondats
de l’existència i conté les mi-
llors coreografies de l’especta-
cle, dissenyades per Ferran
Carvajal i pel mateix Rigola. El
cor, que Nietzsche identificava
amb els mateixos espectadors,
es mostra prudent i ordenat en

una mena de pròleg festiu que
a Dionís i els cabrits, la part
quarta de la proposta, es veu
substituït per una acció coral
orgiàstica, exaltada, convertits
els homes en sàtirs àvids depla-
ers, la desesperaciómotriu ins-
tal·lada en la recerca de la feli-

citat impossible. Starman, la
cançódeDavidBowie, “absolu-
tament dionisíaca” segons Ri-
gola, troba en la seva agitada
dansa el moment culminant de
l’enfurismada celebració. Amb
tot, el filòsof, per boca de Silè,
el savi que va tenir cura deDio-
nís i que el seguiria en les se-
ves festes i bacanals, donaria la
resposta definitiva a l’inelucta-
ble destí tràgic de tots: “Lades-
gràcia més gran de l’home és
haver nascut”. Cal esgotar,
doncs, les delícies de
l’existència.
A la meva manera de veure,

Tragèdia, situada enmig d’un
bonic ruralisme escènic (Max
Glaenzel), és unmuntatge amb
excel·lents combinacions de
danses –individuals, passos a
dos, corals–, amb breus incisos
textuals, d’interès incert, i que
penso podrien haver estat mi-
llor triats. Sens dubte, l’esforç i
els resultats obtinguts pels di-
nou intèrprets, dirigits amb

atenció minuciosa per Rigola,
són molt d’aplaudir. Hi ha una
Part cinquena sense titular en
la qual el moviment, molt ben
resolt (Carvajal), les veus i
sons en off, apunten, segons
vaig creure que entenia, a les
guerres, calamitats i sofri-
ments de què la humanitat no
pot escapar.
Per contra, he vist una tre-

ball un punt desconjuntat,
amb unes transicions unamica
borroses, amb la figura del filò-
sof (Joan Carreras) excessiva-
ment fràgil i apagada i uns inci-
sos estranys, incomprensibles,
autèntics sabotatges a l’equili-
bri i a l’estètica deTragèdia: po-
dria discutir-se la idoneïtat de
l’enorme smiley que apareix
per una cantonada de la festa
desenfrenada, però la xerrada
entre els obstinats nudistes i la
dona que es resisteix a ser-ho
és un postís inoportú, lamenta-
ble, que sembla caigut del pit-
jor radical lliure. Llàstima.c

Hi ha excel·lents
combinacions
de dansa i breus
incisos textuals
d’interès incert

Estrena: Los pitufos

ALTRES ESTRENES: La víctima perfecta i Green Lantern

De dilluns a divendres, aconsegueix
les teves entrades de cinema a preu
de dia de l’espectador.
NOVETAT: Ara obté el teu descompte simplement presentant
la teva targeta de Subscriptor. Oferta limitada a dies laborables i
a un màxim de 2 entrades per targeta de Subscriptor, presentant la
targeta a taquilles. Les butaques VIP i les sessions 3D tenen un
recàrrec extra. Descompte no vàlid per a esdeveniments especials.

A V A N T A T G E S E X C L U S I U S

CINESA DIAGONAL 3D
CINESA LA FARGA 3D
CINESA HERON CITY 3D
CINESA SANT CUGAT 3D
CINESA DIAGONAL MAR 3D
CINESA MAREMAGNUM 3D
CINESA LA MAQUINISTA 3D
CINESA PARC VALLÈS 3D
CINESA MATARÓ PARC 3D
CINESA BARNASUD 3D

*La venda per telèfon i
internet suposa un recàrrec.

Descobreix més ofertes exclusives a
www.subscriptorsdelavanguardia.cat
Si encara no tens la teva targeta de Subscriptor, sol·licita-la ara trucant
al 902 481 482 o a través de www.subscriptorsdelavanguardia.cat

www.cinesa.esi
venda

902 33 32 31*
mobil.cinesa.es
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