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Goebbels i textos de Gertrude Stein
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El Teatre Lliure obrirà dimecres i di-
jous que ve la seva temporada amb 
una peça musicoteatral, Songs of wars 
I have seen, que reuneix la música del 
compositor alemany Heiner Goeb-
bels i fragments de la novel·la Wars 
I have seen, de Gertrude Stein. Lluís 
Pasqual ha convocat a la Sala Fabià 
Puigserver de Montjuïc el grup de 
música contemporània bcn216, es-
tretament vinculat a l’Auditori (on 
va estrenar aquest muntatge ara fa 
dos anys), per interpretar aquesta 
peça en què els músics toquen i al 
mateix temps reciten el text, com 
Goebbels especifica.
 La direcció musical va a càrrec 
d’Ernest Martínez-Izquierdo i Jordi 
Prat i Coll s’encarrega de l’escè-
nica. «Stein escriu de la vida quo-
tidiana de les dones franceses du-
rant l’ocupació alemanya», recorda 

Jordi Prat. «A la novel·la hi ha una 
única veu i Goebbels les multipli-
ca». El director teatral ha seguit la 
norma del compositor, que detalla 
que els músics han de ser dones, «i 
si hi ha homes han d’estar al fons», 
afegeix Prat. Segons el mandat de 
Goebbels, les intèrprets han d’anar 
vestides de negre i mai amb estam-
pats o colors. L’autor també dema-
na una escenografia on predomi-
nin les làmpares.
 David Albet, director artístic 
de bcn216, destaca del muntat-
ge «l’original barreja entre músi-
ca barroca i contemporània». La ti-
orba i el clavicèmbal són els únics 
instruments barrocs en un grup de 
18 intèrprets, amb cinc homes en 
un segon pla. Així mateix, Bcn216 
continuarà unit al Lliure més enllà 
d’aquesta estrena amb breus con-
certs al foyer de Montjuïc abans de 
l’inici de les obres. H

inici MuSicoteatraL a MontJuÏc

Rigola demana perdó 
pel seu ‘Macbeth’
3el director lamenta un «desastrosa estrena» a Salt
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E
n un insòlit mea culpa, 
Àlex Rigola va utilitzar ahir 
les xarxes socials per la-
mentar el desenvolupa-

ment de l’estrena de MCBTH (Mac-
beth), la seva versió de la tragèdia de 
Shakespeare que va inaugurar di-
jous passat el festival Temporada Al-
ta de Girona/Salt i la nova seu del 
centre d’arts escèniques El Canal de 
Salt. Rigola, com aquells entrena-
dors de futbol que carreguen amb 

totes les culpes després d’una derro-
ta, va fer ahir una entrada en el seu 
compte de Facebook que inicia amb 
una sentència inapel·lable: «El pas-
sat 4 d’octubre malauradament vam 
estrenar desastrosament MCBTH a 
la nova sala d’El Canal (Coma-Cros)». 
El protocol·lari aplaudiment del pú-
blic i els comentaris i crítiques poste-
riors a l’estrena no van resultar, ni 
de bon tros, tan durs com aquesta 
autocrítica implacable del responsa-
ble del muntatge.

DESAJUSTOS CORREGITS / Rigola justifi-
ca la desastrosa estrena, en una llar-
ga parrafada, per les presses. «Des-
prés de tants anys d’experiència i de-
gut a les presses i condicions vaig 
cometre l’error de precipitar els úl-
tims assajos i de saltar-me la normal 
confrontació prèvia amb el públic a 
sala plena que crec que s’ha de fer en 
un espectacle de creació». El director 
explica que, amb un sol assaig més, 
ha aconseguit corregir els desajus-

tos que concreta en un ritme lent i 
volum baix, interpretat com una 
«desconstrucció shakespeariana» 
que  ell no perseguia.
  «A la funció del dia 5 ja vam pre-
sentar l’espectacle amb la dignitat 
que es mereixia i amb una durada de 
12 minuts menys. [...] El públic va po-
der gaudir d’una funció acabada i va 
respondre amb uns bonics aplaudi-
ments [...] Simplement l’espectacle 
no estava acabat i és responsabilitat 
meva no haver anul·lat l’estrena per 
fer un parell de proves». 
 Rigola insisteix en el seu conven-
ciment que no és una obra «fallida». 
«No sóc ningú per dir que és un bon 
espectacle però sí que puc afirmar 
que hi crec i que m’agrada profun-
dament». El mea culpa acaba amb 
la invitació als espectadors de l’es-
trena a posar-se en contacte amb ell 
(dóna el seu correu personal) si vo-
len veure la funció retocada al TNC, 
on estarà de l’11 d’octubre al 18 de 
novembre. H
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33 Alícia Pérez, en una escena de ‘MCBTH (Macbeth)’.
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