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EL COR DE LES TENEBRES
El flamenc Guy Cassiers és un dels directors 
d’escena més agosarats d’Europa. Ara 
adapta la novel·la magna de Joseph Conrad, 
quan abans fins i tot ha provat de fer L’home 
sense qualitats de Musil. S’ha de veure...
TEATRE DE SALT 6 OCTUBRE

DRUGS KEPT ME ALIVE
El coreògraf Jan Fabre s’endinsa en el món 
de les drogues per explorar el terreny que hi 
ha entre la vida i la mort i ho fa amb la seva 
potència visual habitual. Aquí, a més, compta 
amb el ballarí nord-americà Antony Rizzi.
TEATRE DE SALT 11 OCTUBRE 

LES APOSTES DE
TEMPORADA ALTA

“El bo és dolent. El dolent és bo”, repeteixen 
les tres bruixes a la primera escena de 
Macbeth. És un avís. Tot el que estem a punt 
de veure dependrà de nosaltres, perquè no és 
or tot el que lluu. Tenim un bosc i una caseta. 
Macbeth (Joan Carreras) va vestit amb calça 
curta, camiseta imperi i botes. La seva 
senyora (Alícia Pérez), amb camisa de 
dormir. El rei Duncan(Lluís Marco), de 
qualsevol manera. I els secundaris, 
Malcolm, Banquo i Macduff (Oriol Guinart, 
Míriam Iscla i Marc Rodríguez), amb 
samarreta de rugbi. Però el que importa és el 
bosc. I la caseta. “El que no he volgut perdre, 
perquè aquesta peça és així, és el valor d’allò 
desconegut. Crec que el bosc és un dels 
espais que encara crea misteri i produeix 
respecte”, ens diu Àlex Rigola, assegut a la 
cantina del TNC després d’assajar l’obra 
que inaugurarà Temporada Alta, el seu 
retorn a Shakespeare i al poder. Un Macbeth 
fet per (únicament) sis actors titànics, dit en 
veu baixa, xiuxiuejat, ple de misteri, on el 
bosc gaudeix d’una importància decisiva, 
gairebé tanta com els crims que es cometran.

A l’última dècada, hem pogut veure a 

Catalunya muntatges emblemàtics de la que 
és potser l’obra més complicada del bard 
anglès. Des del de Bieito al Romea, que va 
triomfar a Europa, fins al de Declan 
Donnellan al mateix Temporada Alta o el de 
Jürgen Gosch al Lliure. Tots tres molt 
diferents. I Rigola ha posat èmfasi en el caire 
misteriós de l’obra. “L’espai que a mi em fa 
més respecte –confessa Rigola–, més que un 
edifici buit o una estació de metro, és un 
bosc. Em deixen en un bosc a la nit, i no em fa 
gràcia”. Hi ha molts referents en la nostra 
cultura de boscos misteriosos. Tots els 
contes infantils, per exemple. “I a finals dels 
80 i principis dels 90, hi ha una sèrie que es 
diu Twin Peaks  i que passa en un bosc”, 
continua. La banda sonora de l’espectacle 
prové directament de la mítica sèrie de 
David Lynch, així com els referents més 
propers utilitzats pel director per donar cos 
a la funció, màgica i inquietant. “Hi ha 
aparicions. No saps si les bruixes, els 
gegants, estan en el seu cap, o no. El bosc és 
el lloc ideal per crear aquest ambient”, 
afegeix. 

A Rigola, el que l’obsessiona és “la caseta 

enmig del bosc”. “A Twin Peaks –diu–, és la 
caseta de Hansel i Gretel, que té una llumeta 
i que quan hi arribes, en lloc de dolços per a 
nens té dolços per a adults, sexe hardcore. 
No deixa de ser la casa de les llaminadures 
per a adults...”. A la seva serà on es cometran 
els crims, el llindar de la qual no s’ha de 
traspassar. Abans, vida. Després, mort.

Macbeth, si llegim l’obra sense voler llegir 
massa, és un noble escocès que, per una sèrie 
d’esdeveniments, es veu abocat a una 
cadena de crims bestials. Matarà el rei 
Duncan, serà coronat monarca i apartarà 
amb l’espasa qualsevol que posi en dubte la 
seva història. Shakespeare va escriure 
l’obra, diuen els estudiosos, en un moment 
en què a la reina Elisabet I li convenia deixar 
malament els escocesos. Rigola, assegura, 
no ha pensat en el rei d’Espanya ni en ningú 
en concret. “He pensat en la demostració 
diària. No saps on mirar... No hi ha cap 
voluntat extra. No hi ha cap referent. Dels 
polítics de primera línia, d’Espanya o de 
Catalunya, tots estan darrere d’un partit que 
està sent investigat, que ha estat investigat, 
que se l’ha perdonat... Tothom està 

Macbeth visita  
Twin Peaks

Per Andreu Gomila Fotografia David Ruano 

Àlex Rigola s’enfronta al repte més gran dels últims anys: posar en escena el sempre 
espinós ‘Macbeth’ de Shakespeare i obrir el Festival Temporada Alta... Ho fa amb sis 
actors que es deixen la pell i amb la mítica sèrie de David Lynch al cap. Mentrestant, 
s’oblida del rei...
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FORESTS
Calixto Bieito estrena a Catalunya l’obra que 
ha aixecat l’aclamació de la crítica britànica 
per la seva peculiar incursió en els boscos de 
Shakespeare. Josep Maria Pou i George Cos-
tigan encapçalen un repartiment bilingüe.
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA 13 i 14 OCTUBRE

EL MESTRE I MARGARIDA
Si al Grec vam tenir la intel·ligència escènica 
de Simon McBurney davant de l’obra defini-
tiva de Bulgàkov, a Temporada Alta esperem 
gaudir del geni del que és potser el millor 
actor dramàtic del país: Pep Tosar. Un repte. 
TEATRE DE SALT 16 NOVEMBRE

HAMLET
El lituà Oskaras Koršunovas, que l’any pas-
sat va ser la revelació del festival gràcies a 
una brutal La tempestat, fa front el personat-
ge més emblemàtic de Shakespeare, amb el 
permís de Macbeth. Demana autoanàlisi...
TEATRE DE SALT 27 OCTUBRE
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UN REFUGI INDI
Després d’Els jugadors, arriba Un refugi indi. 
Després de retratar la generació dels que 
es troben en la seixantena en un dels grans 
èxits de la temporada passada, Pau Miró 
mira cap als que tenen 20 anys. No future?
SALA LA PLANETA 1 DESEMBRE

FILMS BY WILLIAM FORSYTHE
El coreògraf nord-americà William Forsythe 
va enregistrar fa disset anys Improvisation 
technologies, un vídeo revolucionari on ense-
nyava a improvisar i repassava els seus anys  
de dedicació a repensar la dansa clàssica.
FACTORIA COMA CROSS 24 i 25 NOVEMBRE

II TORNEIG DE DRAMATÚRGIA CATALANA
Els candidats a arribar a la final són Carles 
Alberola, Ferran Joanmiquel, Carles Batlle, 
Marc Angelet,  Marta Buchaca, Joan Yago, 
David Plana i Blanca Bardagil. S’obren les 
apostes.
SALA LA PLANETA 3 DESEMBRE

emmerdat en una cosa o en una altra. A més 
a més, sense cap voluntat de canvi”, 
assenyala. 

A Rigola, tanmateix, sempre li ha 
interessat el poder. Des de Ricard III fins a 
Juli Cèsar, sense oblidar Nixon-Frost o Santa 
Joana dels Escorxadors o el Coriolà que va 
fer l’any passat. I amb els temps que corren, 
més atents s’ha d’estar amb els que manen. 
“Amb el poder s’hi ha d’estar en contínua 
observació –confirma–. Són la gent que 
manega el nostre futur. Els nostres fills 
hauran de pagar un deute del qual no en són 
responsables perquè algú s’ha emportat 
diners a casa. O perquè tenia uns beneficis i, 
en lloc de pensar en el benefici comunitari, 
pensava en el personal. Això, com els ho 
explicaràs? És una mena d’esclavatge. Els 
meus fills tenen un deute de per vida”.

Per què mata Macbeth? Alguns 
muntatges, ens diuen que per la simple ànsia 
de poder. D’altres, perquè és dolent. Rigola 
ha llegit Shakespeare i ha vist una altra 
cosa, que no disculpa la manera d’actuar de 
l’escocès: “El que segur que no havies vist 
plantejat és aquest dret de cuixa que té 
Duncan, que és al text i que és decisiu perquè 
aquest paio, Macbeth, tingui la força per 
pelar-lo. Ja no és només ànsia de poder. Té 
l’excusa perfecta en la defensa de la seva 
llibertat quan es veu obligat a oferir la seva 
dona”. No és que el director excusi el crim, 
però ha intentat entendre el criminal. Per 
això tenim un bosc. I Twin Peaks.

Com un ‘thriller’
“Macbeth es fica dins el seu bosc particular 
–segueix Rigola–. El tempten. I decideix 
entrar-hi. S’ha hagut  de denigrar com a 
personatge davant d’aquest rei d’una forma 
tan excessiva, després d’haver lluitat per 
ell... Hi ha tota una sèrie d’elements que li 
serveixen com a excusa. S’hi veu abocat...”. 
Macbeth, de fet, no és una persona normal. 
Ha fet coses. Una de les primeres coses que 
explica Duncan és que, en una batalla, va 
agafar una persona i li va clavar un tall de la 
cintura a la barbeta i després li va tallar el 
cap. “Hi ha voluntat de bestialitat”, indica.

I, per part de Rigola, tenim el desig 
d’introduir elements de thriller en el clàssic. 
“Hi ha personatges que dubten, que intenten 
indagar, que saben que passa alguna cosa, 
que parlen amb subterfugis... En 
Shakespeare mai no hi ha res gratuït”, 
conclou. Tampoc la rotunditat amb què 
mata els personatges. Per molt que es digui 
que en la seva època, finals del segle XVI i 
primers del XVII, Londres era una ciutat que 
es llevava amb caps clavats en una llança al 

seu pont més popular. “És un dels errors que 
es cometen quan es fa Shakespeare. Quan es 
pela un personatge seu, li hem de donar el 
mateix valor que si el pelem aquí. De 
seguida el matem i trobem que matar és molt 
fàcil... Però dir que vaig a pelar un paio, crec 
que és una cosa que em perseguiria sempre. 
I no pelar-lo jo, sinó dir-li a algú que el peli. 
Només dir-ho... Pel fet que sigui una peça 
èpica, no podem portar la situació com si fos 
el més fàcil del món”. Es pot ser més clar?

Macbeth és conscient en tot moment d’on 
s’està ficant. “Hi ha un moment en què ell 
diu: ‘això no s’acaba aquí, hem de seguir’. I 
ella pregunta: ‘hem de seguir?’. I ell respon: 

‘què t’imaginaves, que això s’acabava aquí? 
Que un cop ens començaven a embrutir les 
mans, això tindria aturador?’. I ella no n’és 
conscient. Aquesta peça, finalment, parla de 
fins a on estàs disposat a arribar per assolir 
allò que vols. Perquè tot el que sigui 
travessar barreres ètiques té unes 
conseqüències. Poden ser externes, com en 
aquest cas li acaba passant a Duncan: té tot 
el poder, però, a més, desitja la dona de 
l’altre”. I aquí, de nou, tenim la caseta i el 
bosc.  Segons quines barreres ètiques saltis, 
no podràs tornar enrere i recuperar la teva 
vida.

La cultura i el poder
Rigola també sap que el món en el qual viu 
tampoc no té marxa enrere. I diu trobar-se 
més a prop de certs artistes plàstics que de 
cert teatre. Està enutjat amb el poder i els 
etziba un Macbeth. I és capaç de fer-ho amb 
sis actors molt propers, amb una producció 
que qualifica de “barata”, tot i que 
impossible fora del circuit públic. No creus 
que el món de la cultura ha estat massa 
displicent amb el poder?, li demanem. “La 
cultura ha estat una eina que ha estat feta 
servir per corruptes”, respon. Hi ha 
arquitectes que han inflat preus i escultors 
que han cobrat fortunes per plantar obra en 
aeroports fantasmes, punxem. De parlar 
franc, el director no pot més. I ens parla de la 
famosa frase que diferenciava cultura 
d’entreteniment del ministeri d’Hisenda, per 
justificar la brutal pujada de l’IVA del 4 al  
21 % als espectacles. “Si vols, aquí faig 
saltar la llebre: crec que hi ha un teatre que 
està més a prop de l’art i un teatre que està 
més a prop de l’entreteniment. El que passa 
és que es fa impossible posar qualsevol línia 
divisòria. I compte de fer-ho...”, avisa.

Shakespeare sempre té una obra que parla 
de nosaltres, del nostre temps, ja sigui l’any 
2012 o el 1907, bé estiguem al llindar de 
l’abisme, bé ens trobem gaudint de la 
plenitud més espaterrant. Rigola, doncs, ha 
decidit dedicar-s’hi fins al punt que la 
Biennal de Teatre de Venècia que dirigeix 
des del 2010  se centrarà l’any que ve en els 
personatges shakepearians. Espera reunir, 
l’estiu del 2013, 400 professionals de tot el 
món interessats en el tema. Segur que, entre 
els participants, hi haurà algú que intentarà 
robar-li la corona...
  
MACBETH
El Canal (Salt)
Del 4 al 6 d’octubre
Teatre Nacional
De l’11 d’octubre al 18 de novembre

HI HA UN TEATRE QUE ESTÀ 
MÉS A PROP DE L’ART I UN 
TEATRE QUE ESTÀ MÉS A 
PROP DE L’ENTRETENIMENT. 
PERÒ ES FA IMPOSSIBLE 
POSAR UNA LÍNIA DIVISÒRIA
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