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La Guerra Civil espanyola,
l’exili i les havaneres són el
punt de partida a través
del qual una vintena d’ac-
tors i actrius participen
durant 45 dies en un labo-
ratori d’investigació tea-
tral que dirigeix Àlex Rigo-
la al Teatre de Salt. L’ac-
tual director resident del
centre d’arts escèniques
El Canal Salt-Girona, que
com a responsable de la
secció de teatre de La Bi-
ennal de Venècia no és la
primera vegada que im-
pulsa aquesta mena d’“es-
pais de convivència escè-
nica” o work in progress,
remarca que no es tracta
d’una escola de teatre, ni
tan sols d’un curs, sinó que
el que pretenen és fer un
treball d’investigació per-
què els participants s’en-
duguin una experiència.
És més, segons Rigola el
fet de no tenir la pressió
d’haver de fer un especta-
cle, i amb això “que deixis
d’investigar per buscar-ne
resultats finals”, permet
assolir uns resultats d’allò
més enriquidors, “i no no-
més pels participants”, va
voler puntualitzar. Tan-
mateix, s’ha de matisar
que si bé no hi ha la finali-
tat d’estrenar un especta-
cle sí que va avançar que
en finalitzar el laboratori
es farà una presentació
pública dins del marc del
Festival Temporada Alta

de Girona-Salt.
Pel que fa a la temàtica i

el punt de referència escè-
nic, Rigola va considerar
que es comença “la casa
per la teulada”, ja que ar-
gumentalment s’han cen-
trat en la situació dels ca-
talans exiliats al camp
d’Argelers, a la Catalunya
del Nord, una de les “sal-
vatjades més grans” que
s’han vist en el segle XX.
Un primer pas per apro-
par-se a la Guerra Civil,
que assegura que anirà re-

prenent al llarg dels pro-
pers anys per concebre un
espectacle professional.

Cant del desarrelament
Un altre dels aspectes que
s’introdueix en aquest ta-
ller que prèviament s’ha-
via titulat Havanera però
que ara porta per nom Lab
Canal: Argelès sur Mer és
el cant, amb l’objectiu de
potenciar la simbiosi en-
tre la gestualitat, el cos i la
veu. Així, la banda sonora
d’aquesta producció són

les havaneres, cançons
que tenen un fons de “nos-
tàlgia” i, que en definitiva
també parlen de l’exili o
desarrelament dels in-
dians. Unes havaneres
que no s’escoltaran en el
seu registre estàndard o
en el codi que habitual-
ment s’escolten. “Segura-
ment ens sorprendrà es-
coltar una havanera en
què la veu estigui tractada
com qualsevol instrument
melòdic més”, va subrat-
llar l’actriu i cantant Nina,

que també participa en
aquest projecte. Segons
Nina, la seva feina és do-
nar “eines” als partici-
pants perquè ells les utilit-
zin com creguin conve-
nient. La formació es com-
pleta amb l’aportació de
Ferran Carvajal, que tre-
balla l’aspecte corporal.

Després de quinze dies,
els resultats són més que
òptims. “Tant que venim a
treballar cada dia d’aquest
estiu amb ganes i molta il-
lusió”, diu Àlex Rigola. ■
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El director d’El Canal, juntament amb Ferran Carvajal i Nina, porten a terme al
Teatre de Salt un taller de creació teatral amb un grup de vint intèrprets

Àlex Rigola, impartint les instruccions als actors i actrius participants en aquest laboratori, ahir al Teatre de Salt ■ DAVID BORRAT / CLICK ART FOTO

El resultat de la
‘convivència
escènica’ es
veurà en el marc
del Festival
Temporada Alta

Els banyolins Teiatròlics,
amb la proposta La pista,
donen avui (17.00 h, La
Planeta) el tret de sortida
de l’últim dia de progra-
mació de l’onzena edició
del Fitag. Els balears Em-
bruixArt, amb Ballant,

ballant... la història
(19.30 h, Teatre Munici-
pal) i els holandesos Hoosh
Theater, amb This isn’t
my birthday again, is it?
(22.00 h, pati de la Casa de
Cultura), completen l’ofer-
ta d’una jornada en què es
podran tornar a veure les
propostes teatrals dels an-
dalusos Al-jaleo, els cata-

lans La Gata Borda i la
Companyia Fitag.

Aquesta darrera com-
panyia, a més, ha progra-
mat per avui, a les onze del
matí, una acció de protes-
ta per denunciar la situa-
ció que, segons ella, viu el
teatre amateur. Tindrà
lloc a la plaça del Vi de Gi-
rona. ■
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El Fitag baixa el teló
amb cinc propostes

El Grupo de Teatro sin Horarios, dijous al Fitag ■  IRENE ROÉ


