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Essència de ‘Macbeth’
3Àlex Rigola dirigeix una versió sintètica que debat sobre desig i ètica

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

À
lex Rigola és un paio d’aire 
sever, de gest adust. I d’ex-
plicacions prolixes i cons-
ciencioses com les que dó-

na per disseccionar la seva sintètica 
versió de Macbeth, que obre avui el 
festival Temporada Alta amb el bom-
bo afegit d’inaugurar la seu d’El Ca-
nal de Salt. El rigor amb què Rigola 
parla de la seva adaptació, reduïda a 
sis actors, és compatible amb una 
posada en escena marca de la casa: un 
Macbeth amb patilles que va vestit 
amb samarreta imperi, eslip verd i 
botes militars, avets de plàstic nada-
lencs com a element escenogràfic, 
personatges que llueixen  la samar-
ra blanc-i-verda del Celtic de Glas-
gow (Macbeth és la tragèdia escocesa 
de Shakespeare), caretes de Mickey 
Mouse per representar les tres brui-
xes que desencadenen l’ambició de 
Macbeth i la seva dona, o una refe-
rència de culte com la sèrie Twin Pe-
aks, de David Lynch.
 L’ànim de sintetitzar apareix fins 

i tot en el títol de l’espectacle, del 
qual Rigola ha eliminat les vocals: 
MCBTH, això sí, amb l’afegit del nom 
sencer entre parèntesis. El joc ja és, 
en si mateix, un manifest. «La crisi 
obliga a buscar noves tendències per 
explicar històries que no es poden 
deixar d’explicar», diu Rigola. Sense 
anar més lluny, ja va aplicar aques-
ta aposta «low cost», com la defineix, 
a una versió reduïda de Coriolà, un 
altre shakespeare que encara gira per 
Catalunya.

SALTAR LES LÍNIES / Joan Carreras (Mac-
beth), Lluís Marco (Duncan), Alícia 
Pérez (Lady Macbeth), Oriol Guinart 
(Malcolm), Míriam Iscla (Macduff) i 
Marc Rodríguez (Banquo) són els sis 
valents que han de defensar la com-
pressió de Rigola per parlar de la re-
lació entre desig i ètica que inunda 
l’obra. «L’ètica no va amb les formes 
de govern. ¿Quines línies estem dis-
posats a travessar? Si saltes unes líni-
es pots entrar en una roda que no té 
límit. D’això parla la peça», afirma el 
seu director.

versió, explica Joan Carreras, se cen-
tra en la «puresa de pensaments i 
emocions» que conté el text. «Si de-
cidíssim treure l’espai escènic ens 
quedaria igual. Macbeth obre portes 
cap a un viatge gairebé lisèrgic», diu 
l’actor, que afronta, segons el seu 
director, «el personatge més difícil 
que ha fet mai».

TENSIÓ I POR / Twin Peaks també li ser-
veix a Rigola com un referent per 
muntar un thriller sobre la prepara-
ció i les conseqüències d’un assassi-
nat, «amb personatges estranys, no 
reals, que creen tensió i por». I amb 
un protagonista que trenca la quar-
ta paret per buscar l’ajuda psicològi-
ca del públic. «S’adona que la seva vi-
da s’ha acabat pel crim i les seves 
conseqüències», manifesta Rigola. 
Des d’avui fins dissabte es pot veure 
a Salt; de l’11 d’oc-
tubre al 18 de no-
vembre, al TNC. H

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA DE GIRONA I SALT

 En aquest sentit, apunta el desig 
del rei Duncan envers Lady Macbeth 
com un element que no es pot obvi-
ar en la conducta assassina de Mac-
beth, encara que no s’hagi vist tra-
dicionalment en altres versions. És 
a la caseta del bosc de Twin Peaks on 
Duncan se saltarà, en la versió de Ri-
gola, les línies ètiques amb la seva in-

tenció de beneficiar-se de Lady Mac-
beth en aplicació del dret de cuixa 
de l’època.
 «He fet cinc shakespeares i ara en-
tenc per què es parla de Macbeth com 
una peça gran. Tota està molt ben 
lligat i en cada parlament hi ha una 
reflexió sobre la vida», sentencia. La 

L’adaptació compta 
amb només sis  
actors en un ‘thriller’ 
inspirat en la sèrie  
de culte ‘Twin Peaks’

33 Alícia Pérez (Lady Macbeth) i Joan Carreras (Macbeth), en una escena de ‘MCBTH (Macbeth)’, d’Àlex Rigola.

DAVID RUANO

Vegeu el vídeo d’una esce-
na de ‘MCBTH’ amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

L’escena 
de l’ull de 
Buñuel,  
la més 
impactant 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Una navalla seccionant l’ull 
d’una dona. L’escena del curtme-
tratge surrealista Un perro an-
daluz, que Luis Buñuel va rodar 
l’any 1929 en col·laboració amb 
Salvador Dalí, ha estat elegida 
pels lectors d’EL PERIÓDICO com 
la més impactant de la història 
del cine. L’han seguit al podi Ali-
en (amb la seqüència de la sorti-
da de la bèstia alienígena de les 
tripes de John Hurt) i L’exorcista 
(amb les histèriques contorsions 
de Linda Blair). Competien amb 
altres plans mítics de pel·lícules 

CONCURS 

com Psicosi (amb el ganivet carnis-
ser de Norman Bates), El resplan-
dor, La naranja mecánica, El padrí, 
Seven o El caçador. Un total de 20 
propostes de gèneres dispars, des 
del terror fins a la intriga passant 
pel western i la ciència-ficció, que 
han bufetejat sense contemplaci-
ons les platees. 
 Per rodar la seqüència guanya-
dora, el geni de Calanda va utilit-
zar l’ull d’una vaca. Va justificar 
el tall ocular –un somni del ma-
teix cineasta– al·legant que neces-
sitava submergir el públic en un 
estat de xoc traumàtic a l’inici del 
film per provocar la lliure associ-
ació d’idees. L’escena ha passat a 
l’imaginari col·lectiu, ha provo-
cat massives caigudes de parpe-
lles en els espectadors i s’ha con-
vertit en una de les imatges que 
han deixat més empremta en el 
cel·luloide.  H

33 Imatge d’‘Un perro andaluz’. 


