
«Estrenar desastrosament»,
«aportacions desafinades que no
no van funcionar», «espectacle
sense acabar», «problemes i des-
encaixos»: aquestes duríssimes
paraules dirigides contra l’estrena
de MCBTH, el passat 4 d’octubre a
El Canal de Salt, podrien semblar
sorgides de la ploma d’algun crític
mordaç. Però en un gest inaudit, ha
estat el mateix director del mun-
tatge, Àlex Rigola, qui ahir les va di-
fondre a través de les xarxes socials
per demanar disculpes als espec-
tadors pel «gran error» que, al seu
entendre, va suposar «precipitar els
últims assajos i saltar-me la normal
confrontació prèvia amb el públic
a sala plena» abans d’estrenar. 

Fins i tot, per compensar el pú-
blic que va assistir a la nit inaugu-
ral i per al qual «li sap greu», ha
ofert la possibilitat que prèvia pre-
sentació del comprovant de com-
pra, els interessats puguin assistir
de nou a l’espectacle de manera
gratuïta, en alguna de les funcions
que es duran a terme al Teatre
Nacional de Catalunya de l’11 d’oc-
tubre al 18 de novembre.

Rigola va apuntar ahir que mal-
grat «tants anys d’experiència», a
causa de «les presses i condicions»

no va encarar la seva nova versió
del clàssic shakespearià amb el
públic abans d’estrenar-lo, una
fase que considera que «s’ha de fer
en un espectacle de creació». El re-
sultat va ser, en l’estrena del passat
dijous, un espectacle on «part del
públic i de la crítica del dia de
l’estrena es va pensar que el ritme
i el volum de l’espectacle era in-
tencionadament baix i lent amb vo-
luntat d’acostar-se a una de-cons-
trucció shakespeariana», el que el
director resident d’El Canal apun-
ta que «no era la intenció».

S’hauria «d’haver anul·lat»
Vistos aquests problemes, el dra-
maturg va reaccionar i va introdu-
ir alguns canvis que ja es van po-
der veure a les representacions
dels dies següents, havent solu-

cionat «tots els problemes» i polits
els desencaixos. Així, el director
apunta que a la funció del dia 5 ja
es va presentar MCBTH «amb la
dignitat que es mereixia i amb una
durada de 12 minuts menys», el
que va ser reconegut pel públic
amb «uns bonics aplaudiments». 

En aquest comunicat, Rigola
apunta que «de vegades, un s’e-
quivoca i fa un espectacle errat»,

però considera que aquest «no és
el cas», sinó que simplement «no
estava acabat» i hauria d’haver
«anul·lat l’estrena per fer un parell
de passis amb la sala plena».

Àlex Rigola apunta que «estima»
el que s’ha creat en els darrers
mesos amb «aquests grandíssims
actors», entre els quals hi ha Joan
Carreras i Alícia Martínez en els rols
protagonistes, i que considera que

és per a ell «un dels espectacles
més importants i que resumeix
millor tots aquests anys d’apre-
nentatge creatiu». 

Per tant, qui assistís a l’estrena El
Canal i ara vulgui veure la reversió
d’aquesta versió al TNC, pot con-
tactar directament amb el director
al correu arigola@me.comper co-
nèixer-ne el resultat definitiu tal
com l’hauria volgut presentar.
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Rigola es disculpa per la «desastrosa» estrena
de «MCBTH» amb entrades per al TNC

Va «precipitar els últims assajos», i apunta que a l’endemà ja es va presentar l’obra «amb la dignitat que es mereixia»

Marc Rosich i Calixto Bieito ren-
deixen homenatge a la paraula
de Shakespeare a l’espectacle Fo-
rests, que van presentar a l’estiu al
Birmingham Repertory Theatre i
que posaran en escena en a Tem-
porada Alta el 13 i 14 d’octubre, i

que serà a Londres al novembre.
Rosich va explicar ahir en roda

de premsa que el tema central de
l’obra són els boscos i la naturale-
sa, recurrents en les obres de Wi-
lliam Shakespeare. Es tracta d’un
collage de més de vint textos des-
tacats del bard, va explicar Rosich,
entre ells Al vostre gust, Somni
d’una nit d'estiu, Macbeth, Nit de
Reis, Otel·lo o els Sonets.

Segons Rosich, la proposta con-
dueix l’espectador a un viatge que
remet a la Divina Comèdia: «El
bosc d’Arden (Al vostre gust) sim-
bolitza el paradís i ens presenta un

bosc molt lluminós; el de Birnam
(Macbeth) evoca el purgatori amb
un bosc més fosc, lloc del crim; i el
de Dover (El rei Lear) apel·la l’in-
fern dantesc, amb un paisatge
més devastat en què el bosc es
posa en moviment i es rebel·la
contra l’home».

Aquestes tres etapes són recor-
regudes per un repartiment d’ac-
tors catalans i britànics encapça-
lat per Josep Maria Pou, guiats
per la hipnòtica música de Maika
Makovski, i completat per Roser
Camí, Hayley Carmichael, George
Costigan, Christopher Simpson i

Katy Stephens. I és que com va dir
Rosich, el propòsit de Forests és
«donar una nova vida als textos ori-
ginals i a més en dues llengües, ca-

talà i anglès». 
Josep Maria Pou va explicar

ahir que els dos mesos que ha es-
tat a Birmingham en el procés de
creació han estat «dels més inte-
ressants» de tota la seva carrera
professional i amb l’emoció afegi-
da d’haver actuat a l’Old Rep, «una
sala històrica on va debutar Law-
rence Olivier o va dirigir el seu pri-
mer muntatge Peter Brook».

Calixto Bieito, que es troba
aquests dies a Argentina amb l’es-
cenografia de Pepita Jiménez, va
explicar a la presentació de Bir-
mingham que a Forests, aquest
poema simfònic en tres parts que
finalitza amb un epitafi festiu, «tot
i mancar d’una trama concreta, el
públic pot identificar emocions,
sentiments, pensaments, mo-
ments de la seva vida que poden
veure’s reflectits a l’escenari».
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L’espectacle, estrenat a
l’estiu a Birmingham, durà
Josep M. Pou aquest cap de
setmana a Temporada Alta



Bieito ret homenatge a la paraula
de Shakespeare amb «Forests»

Pou, a la roda de premsa.
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Els espectadors de «MCBTH» a
la nit de l’estrena que guardin
el comprovant de compra la
podran veure de nou al TNC

Rigola considera que l’obra,
un cop polida, és una de les
«que millor resumeix aquests
anys» de la seva trajectòria

El tàndem protagonista, Alícia Martínez i Joan Carreras, «grandíssims actors» en paraules d’Àlex Rigola.
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MITJANS El president de la CCMA
avisa de la «reformulació urgent»
del model de la corporació
Brauli Duart diu que «l’austeritat no serà
prou» davant de la crisi econòmica i publicità-
ria i els canvis en el consum. 32
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PREMISGurdon i Yamanaka guanyen el Nobel de
Medicina pels seus estudis amb cèl·lules mare
Els científics britànic i japonès han estat distingits perquè «han revolucionat
els coneixements sobre com  es desenvolupen les cèl·lules i els organismes»,
ajudant a crear «nous mètodes de diagnosi i teràpia». 42


