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El director Àlex Rigola fa
una dissecció a la demo-
cràcia a partir de Coriolà,
de Shakespeare. Per això,
en l’escena només hi ins-
tal·la uns llums de neó que,
en comptes d’anunciar la
proximitat d’un casino,
anuncien que “el que està
en joc és la democràcia”.
L’obra s’estrena demà a
Salt (en cartell fins diu-
menge) i posteriorment
farà temporada a Lliure
de Montjuïc (del 23 de
març al 15 d’abril).

El 2005, Àlex Rigola va
fer el seu darrer text de
Shakespeare, Ricard 3r, i
va insinuar que el conti-
nuaria visitant. El parèn-
tesi de sis anys i mig ha fet
que el director mostri ara
un muntatge net d’artifici,
sintètic. Aquest Coriolà
parteix de la mateixa tra-
ducció que Joan Sellent va
fer per al TNC (2002). Pe-
rò en comptes d’un repar-
timent de 24 actors, n’hi
ha només vuit. La reducció
ha fet prevaldre els espais
de debat, a l’àgora, on s’ar-

gumenta la necessitat de
mantenir la democràcia
tot i exposar els vicis dels
que governen. Les escenes
de lluita s’han depurat.

Rigola demostra que,
avui, la peça continua vi-
gent, sobretot quan països
com Itàlia comproven la
potència dels tecnòcrates

imposats per la Unió Eu-
ropea en una evident de-
mostració de falta de de-
mocràcia. Però el que
s’exclama és que, davant
d’aquesta ingerència,
quasi no hi ha reacció: “La
rebel·lió només es pro-
dueix quan hi ha gana.”

Coriolà presenta un ge-

neral romà d’una integri-
tat radical –com argumen-
ta l’actor que l’encarna,
Joan Carreras– que des-
agrada tant als seus com-
panys com als seus ene-
mics. Roma decideix des-
terrar-lo i ell, llavors, s’alia
amb antics enemics per
envair-la. I és que Rigola

considera que Europa està
cansada de democràcia.
Perquè, segons una en-
questa, si Belén Esteban
es presentés al Congrés
de Diputats, aconseguiria
un escó, o perquè en les
darreres eleccions gene-
rals els vots en blanc i els
nuls van ser més d’un mi-
lió. Uns comicis en què el
PP va resultar guanyador
per majoria absoluta sim-
plement mantenint una
xifra similar a la del 2007,
comenta Rigola.

L’espectacle, una co-
producció entre El Canal i
el Lliure, manté el treball
d’investigació. Així, l’equip
d’actors que formen Mercè
Arànega, Aina Calpe, Oriol
Guinart, Alícia Pérez, Jor-
di Puig Kai, Santi Ricart i
Marc Rodríguez han fet un
treball amb el cos que, més
tard, han afeblit per do-
nar el pes al vers i la pa-
raula. Però el director evi-
ta l’èpica i procura que
l’actor visqui de manera
orgànica la paraula de
Shakespeare. L’estrena
homenatja l’actor Manuel
Carles Lillo (2666), mort
la setmana passada. ■
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Àlex Rigola evoca a Salt i al Teatre Lliure un ‘Coriolà’ de Shakespeare molt
sintètic, en què reforça les escenes a l’àgora i redueix les accions de batalla

Una imatge de la companyia que intervé en aquest ‘Coriolà’, dirigit per Àlex Rigola ■ DAVID RUANO

Àlex Rigola
torna al vers de
Shakespeare,
després d’un
parèntesi de
sis anys i mig


