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MÓNICA TUDELA

33 Àlex Rigola, fotografiat al barri de Gràcia de Barcelona.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L’exdirector del Lliure viu temps 
d’incessant i heterogènia activitat. 
Dies després que el Teatro de La Aba-
día de Madrid hagi finalitzat la repo-
sició de la seva exitosa versió de Ma-
ridos y mujeres, de Woody Allen, es-
trena avui a l’escenari de Gràcia que 
tant va lluitar per recuperar la seva 
versió teatral del relat El policia de las 
ratas, de Roberto Bolaño. I a l’horitzó 
Àlex Rigola té dos projectes tan dife-
rents com una proposta de teatre do-
cument sobre la immigració per al 
Temporada Alta i l’estrena amb ac-
tors alemanys a la prestigiosa Schau-
bühne de Berlín de 2666, l’obra cab-
dal de l’autor xilè, l’abril que ve.

–Era inevitable tornar a Bolaño des-
prés del gran èxit de 2666.
–Sí, especialment per com vam que-
dar de contents amb el procés ante-
rior. I, a més a més d’El policía de las ra-
tas, ja tinc pensats altres relats seus, 
més que no pas projectes d’enver-
gadura.

–¿Què l’atrau d’una escriptura que 
no és teatral?
–La seva riquesa lingüística. Es no-
ta que és un poeta i, a més a més, el 
que escriu té la mateixa excel·lència 
quan es verbalitza. No tots els tex-
tos escrits tenen la mateixa qualitat 
quan són verbalitzats. És una prosa 
poètica d’altura i més amb aquests 

dos actors [Andreu Benito i Joan Car-
reras].

–¿És una proposta molt essencial, 
amb text, dos intèrprets i poca co-
sa més?
–Bolaño ho demana, jo no m’aparto 
de la literatura. No és una obra de te-
atre a l’ús, té alguna cosa molt pro-

pera a la narració i a la representació 
partint de l’espai buit. Afortunada-
ment la història que s’explica no és 
tancada, forma part de la tradició de 
la novel·la negra amb un personatge 
solitari, melancòlic, propi d’una tra-
ma detectivesca.

–¿I més enllà d’aquesta trama què li 
interessa?

–Bolaño és un personatge que s’ex-
plica sempre i és algú amb qui et 
pots trobar en molts moments. Ens 
recorda que som una minúscula en-
titat dins de l’univers. A més a més, 
en ell hi podem trobar una defen-
sa de les minories, de l’artista i de la 
cultura. Un món en què té el seu es-
pai la dificultat, la particularitat i el 
que és estrany, cosa que sempre va 
reivindicar Bolaño. 

–Aquesta no sembla una època per a 
aquestes aventures.
–Actualment l’art més arriscat té 
molt poca sortida. I normalment 
és a través de les rareses com es fi-
xen tendències i no amb la repetició. 
Actualment només es pensa en les 
grans quantitats de públic. I tenim a 
més a més el risc que els grans judi-
cis es fan a través de les xarxes soci-
als. Però les quantitats no poden ser 
el paràmetre de mesura de les qua-
litats. 

–No obstant, vostè no es mou sem-
pre en aquest costat marginal.
–És veritat, els meus espectacles po-
den tenir un públic nombrós, però 
quan faig un muntatge més obscur 
hi ha una part d’aquell públic que 
pot arribar a rebutjar-lo. Però defen-
so el dret a la particularitat. El ma-
teix Bolaño no va aconseguir reco-
neixement en vida. Preciso, sí que 
va aconseguir el dels seus col·legues 
d’ofici, però no el dels lectors.

«Bolaño és un 
poeta i el que escriu 
manté la seva 
excel·lència quan 
es verbalitza; no 
passa sempre»

«Actualment l’art més 
arriscat té molt poca sortida»
ÀLEX RIGOLA  Director teatral. Porta ‘El policía de las ratas’ al Lliure de Gràcia

–Dins del desànim general, va al cap-
davant dels pessimistes.
–És que no veig des de les adminis-
tracions que, a part de gestionar 
pressupostos, hagin tingut inventi-
va o creativitat per prendre decisi-
ons que tinguin continuïtat. Era el 
moment de reestructurar tot el sec-
tor teatral, de diferenciar entre el 
que era públic i el que era privat, i 
d’equiparar pressupostos dins dels 
equipaments entre estructura i con-
tingut. No s’acaba de fer. Crec que 
els artistes s’han adaptat molt més 
a la situació.

–Després d’El policía de las ratas, 
estrenarà a final de mes Migranland, 
un projecte molt diferent.
–És una experiència molt potent de 
teatre document amb una quinze-
na d’immigrants de Salt i Girona. 
L’Obra Social La Caixa volia fer una 
activitat amb immigrants al voltant 
de les arts escèniques i es va posar en 
contacte amb el Temporada Alta.

–¿Com ho ha enfocat?
–Jo vaig decidir que es convertís en 
un procés creatiu. Els hem format 
escènicament perquè expliquin el 
seu intens relat vital. I volem que 
l’espectador també faci un viatge fí-
sic, per la Factoria Coma Cros, i men-
tal. Haurà de posar-se en la pell d’un 
immigrant, gent que és capaç de su-
perar totes les dificultats. El món és 
seu. H

GUARDÓ 

Joan Margarit, 
premi Poesía 
Mundo Latino
Els membres del jurat del premi 
Poesía Mundo Latino, entre ells 
Luis García Montero i Juan Gel-
man, ha distingit dos dels seus 
col·legues, el mexicà José Emilio 
Pacheco i el català Joan Margarit, 
Premio Nacional de Poesía i au-
tor d’obres com Casa de misericor-
dia. El guardó, dotat amb 7.000 
euros i que s’entregarà el 10 de 
novembre que ve a Mèxic, s’ha 
creat per honrar el poeta mexi-
cà Víctor Sandoval, que va morir 
aquest any.

ACTOR BRITÀNIC

Mor Nigel 
Davenport
als 85 anys
El veterà actor britànic Nigel Da-
venport, un dels intèrprets de la 
pel·lícula Carros de foc, va morir di-
vendres passat als 85 anys, enca-
ra que no es va fer públic fins ahir. 
Amb més de 40 anys de carrera, va 
treballar en nombroses producci-
ons, des d’obres de Shakespeare 
fins a telenovel·les. A més de Car-
ros de foc, va aparèixer també a Un 
home per a l’eternitat i en la popular 
sèrie Howards’s way.

NOU PAPER

Daniel Radcliffe 
serà Sebastian 
Coe al cine
Daniel Radcliffe, l’intèrpret de 
Harry Potter, encarnarà el mític 
atleta britànic Sebastian Coe, do-
ble campió olímpic i recordman 
dels 1.500 metres, en una pel-
lícula que versarà sobre la riva-
litat de Coe amb el seu compa-
triota Steve Ovett. El film, titu-
lat Gold, se centrarà en el duel 
que van mantenir els dos corre-
dors que van dominar el mig fons 
mundial durant els anys 80.


