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EL CANAL

El general al seu laberint. Joan Carreras interpreta Coriolà, un general capaç de fer-ho tot
pel poble, però que creu que el poble no està preparat per governar-se

En un fons negre, vuit cadires
blanques, un gong, guants de bo-
xa vermells en abundància amb
els qusl es farà una guerra de
nens i, al centre, una gran colum-
na metàl·lica negra que sosté un
enorme rètol que podria anunci-
ar un establiment comercial, pot-
ser un dels casinos que aquests di-
es semblen el futur de Catalunya.
Un rètol les desmesurades nou
lletres blanques del qual dibui-
xen una paraula que per al direc-
tor de l’obra és en perill i sobre la
qual cal reflexionar: Democracy.
L’obra és el Coriolà de Shakes-
peare, i el director és Àlex Rigola.
El lloc triat per a la seva estrena
ahir a la nit va ser el Teatre de
Salt –Rigola és director resident
del Centre d’Arts Escèniques de
Salt/Girona, El Canal– abans
d’anar al Lliure en els propers di-
es.
El resultat, un gran aplaudi-

ment i valoracions en general po-
sitives per a una obra que no ofe-
reix concessions i que es juga el
tot pel tot en la paraula ben dita,
encara que de vegades hi pugui
haver problemes per escoltar-la,
i en la condensació del text de
Shakespeare en només una hora i
vint minuts, la qual cosa obliga a

posar tota l’atenció en les decla-
macions sòbries dels actors per si-
tuar-se sense problemes en la his-
tòria.
No és estrany que per plante-

jar un debat sobre la democràcia,
queRigola veu desgastada, fatiga-
da, amb necessitat de noves em-
pentes i noves idees, el director

hagi escollit elCoriolà shakespea-
rià. Aquest general acostumat
des de petit a donar-ho tot, abso-
lutament tot, pel poble, bravo, in-
trèpid, honorable, a camí entre
un tità i un semidéu, amb resso-
nàncies crítiques i, per tant, con-
venientment sacrificat, està ata-
peït de contradiccions que con-

verteixen la seva figura ambigua
en dipositària de múltiples i opo-
sades interpretacions, com així
ha estat al llarg de la història.
Aquest general d’origen noble
que ho fa tot per al pobre poble,
vencent amb la gosadia les més
dures batalles, però que quan el
nomenen cònsol de la República

manifesta que no creu que el po-
ble, tan voluble segons les seves
opinions, estigui preparat per go-
vernar, ha estat vist al llarg de la
història com a símbol del poder
dictatorial i, al revés, com a sím-
bol d’honestedat davant un poble
manipulable i uns tribuns de la
plebs disposats al que sigui per
continuar tenint poder, la qual co-

sa va tenir cabuda en la represen-
tació d’ahir a la nit.
Una representació en la qual la

paraula va crear un silenci poc
freqüent en el públic actual, pa-
raula i silenci només interrom-
puts de tant en tant per música i
alguna cançó, fora de Bowie, al
ritme dels efectes lluminosos del
democràtic rètol, o, al final, d’Au-
te. Una representació d’un mini-
malisme extrem fins i tot en la re-
venja de Coriolà, que per mo-
ments semblava un pausat Kill
Bill, i que, per afegir més llenya al
debat i aCoriolà, acaba recordant
que “les nostres qualitats depe-
nen de la interpretació que el
temps els doni”.c
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‘Coriolà’ ha estat vist
com a dictador i, al
revés, com a home
honest davant el
manipulable poble

Àlex Rigola presenta a Salt una versió minimalista i condensada de ‘Coriolà’ que arrenca l’aplaudiment del públic

Unatragèdiademocràtica


