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El director català Àlex Rigola di-
rigeix de nou aquest any la secció
de teatre de la Biennal de Venècia,
una manifestació artística els in-
gredients principals de la qual han
de ser, opina, el risc, la innovació,
l'experimentació i l'excel·lència.
Rigola (Barcelona, 1969) és sinònim
de teatre, al qual ha dedicat pràc-
ticament tota la seva vida des que
es va llicenciar a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic a la seva Barcelona
natal fins al dia d'avui, en què re-
parteix els seus projectes entre Es-
panya, Alemanya i Itàlia.

A Roma ha presentat aquesta
setmana el programa per a la Bi-
ennal de Venècia 2014 en la seva
secció de teatre, de la qual Rigola és
responsable des de 2010. En una
entrevista amb Efe, l'escenògraf
català ha mostrat la seva satisfacció
per les novetats que presenta la seva
secció, en la qual més de 200 par-
ticipants, «artistes de primer nivell»,
passaran per a la «Biennal College»
per aprendre així de grans mestres
com Mark Ravenhill, Jan Pappel-
baum o Lluís Pasqual. 

«Són noms que no hi havien
estat fins ara. Tampoc havíem tin-
gut la presència de Nathalie Fillon
o Marco Calvani o de companyies
com La Zaranda o l'Agrupación
Señor Serrano. Tots ells són artistes
que estan treballant internacio-
nalment i amb els quals tindrem la
sort de comptar a Venècia», va dir.
Altres grans figures que arribaran

a Venècia són ja velles conegudes
de la Biennal, com és el cas de
Lluís Pasqual, qui va ocupar el càr-
rec de director de la secció de tea-
tre el 1995. «A Itàlia es coneix bé la
feina de Lluís Pasqual perquè ha es-
tat tota la vida treballant en òpera
al país i també en teatre i particu-
larment té una relació molt estre-
ta amb el 'Piccolo Teatro' de Milà»,
va argumentar.

L’exemple de Bèlgica
Rigola aposta sense dubtar per un
teatre que agregui «diverses formes
de narracions artístiques» ja que,
segons que diu, «les fronteres en les
arts escèniques s'estan diluint».
Per al director català, Bèlgica és un
país exemple d'aquestes noves ten-
dències i de com realitzar una

bona gestió cultural i així ho de-
mostra, segons el seu parer, que els
guanyadors aquest any del Lleó
d'Or i de Plata de Teatre, Jan Lau-
wers i Fabrice Murgia, respectiva-
ment, tinguin aquesta nacionalitat.

Una situació molt diferent a la
que viu en aquest moment el seu
país natal, que qualifica de «des-
esperant». «Els mitjans han dismi-
nuït moltíssim i hi ha poques per-
sones en el món de la cultura que
realment facin una aposta valenta
i que creguin que les arts escèni-
ques tenen alguna cosa per apor-
tar», va lamentar. 

Per Rigola, existeix un cert me-
nyspreu i una falta de conscien-
ciació del fet que suposa la cultu-
ra en general i el teatre en particu-
lar per al desenvolupament d'una
societat.  «És difícil parlar de tot
quan una cosa tan senzilla com en-
tendre que les arts escèniques són
part de la formació dels adults que
ja van acabar els seus estudis i que
poden ampliar els seus coneixe-
ments a través de la cultura no
s'assimila», es queixa.

L'arrel del problema té un origen
clar per al director català i sorgeix
quan «les línies de populisme estan
per damunt de l'excel·lència, que és
el que hauria de predicar tot teatre
públic». Afortunadament, a ell pro-
jectes no n'hi falten: acaba d'estre-
nar al teatre Schaubühne de Berlín
l'espectacle 2666, sobre l'obra ho-
mònima del xilè Roberto Bolaño,  i
té bastants projectes entre mans.
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Àlex Rigola: «No entenc
les arts escèniques sense
innovació i excel·lència»
El director, que repeteix com a responsable de la secció de teatre de

la Biennal de Venècia, aposta per barrejar les formes de narració


ANÍMIC
Ferran Palau (guitarra i veu); Louise

Sansom (percussió, teclat i veu); Nuria
Monés (guitarra elèctrica); Zuma (baix);
Juanjo Montañés (soroll i bases).  
� Divendres 11 d’abril de 2014. Bar
la Impremta (Girona). Festival Strenes.  

al vegada no ha estat del
tot encertat que als de
Ferran Palau se'ls hagi si-

tuat, dins del Festival Strenes, en
una secció denominada «el que
vindrà». Tenint en compte que el
seu Hannibal va ser escollit com un
dels millors àlbums nacionals de
l’any passat, es pot afirmar que els
de Collbató (Barcelona) ja fa temps
que han vingut. Per ser més exac-
tes, han estat deu anys traçant un
llarg camí que, disc rere disc, ha
mostrat una capacitat de creixe-
ment exponencial il·limitada.

Etiquetes a banda, Anímic van
mostrar divendres les credencials
que expliquen (per als qui encara
no ho tenien clar) el perquè han es-
tat teloners dels grans Portishead,
o el perquè la seva música ja tre-
pitja fort al Regne Unit, on està pre-
vist que hi desembarquin per ac-

tuar el proper mes de maig.
La mitja hora de retard amb la

qual va arrencar el concert, amb un
local que ràpidament es va quedar
petit, no va fer més que incre-
mentar l’expectativa del públic gi-
roní. I, tot i que la qualitat del so no
va acabar de convèncer en un
principi (fallava principalment el
volum de la veu), la força bruta del
baix i les guitarres, al costat d’una
posada en escena impecable per
part dels cinc integrants de la ban-
da, van situar l’audiència dins les
seves atmosferes tenebroses i dol-
çament claustrofòbiques. 

La mística i la cruesa de temes
com Horse’s Man, Hannibal, El
crani i la serp o l’excepcional Woo-
den Gun, van brillar gràcies a l’e-
xecució hipnòtica d’una banda
que es va ficar el públic gironí a la
butxaca sense gaires problemes. És
més, Louise no va dubtar a pro-
metre que tornarien a trepitjar la
ciutat tan aviat com sigui possible. 

A tot això, en el tram final, Aní-
mic van donar-ho tot, amb un es-
pectacular explosió de ritmes i
èpica. La delicadesa de Trenco
una branca, una d’aquelles can-
çons tan màgiques que té la capa-
citat de posar la pell de gallina, va
servir per donar un descans a la
tempesta elèctrica. Una pausa
breu que es va transformar en èx-
tasi gràcies a un final apoteòsic, on
la banda es va deixar anar, sense
complexos, esprement una natu-
ralesa única i meteòrica. 
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MÚSICA CRÍTICA

El director Àlex Rigola a Roma.

CLAUDIO ONORATI/EFE
L'escriptor francès Olivier Bar-

de-Cabuçon s'estrena en el  pa -
norama literari espanyol amb la
seva novel·la Casanova y la mujer
sin rostro (Siruela), traduïda ara al
castellà, en la qual situa el famós
seductor venecià al mig de la in-
vestigació d'un crim ambientat en
la França del segle XVIII. 

En una entrevista amb Efe, Bar-
de-Cabuçon destaca la impor-
tància que ha tingut un perso-
natge històric com Casanova i
que, després d'haver llegit les me-
mòries de la seva vida, va decidir
escriure una sèrie de tres novel·les
en les quals situava als personat-
ges en l'àmbit d'una investigació
policial, «tal com ho havia perce-
but llegint les memòries».

Aquesta primera novel·la de

la sèrie trasllada el lector als sòr-
dids carrers del París de 1759,
quan es troba el cadàver d'una
dona a la qual han arrencat la pell
de la cara. Llavors el cavaller Vol-
nay, nomenat comissari, s'haurà
d'encarregar del cas. Dos anys
enrere, malgrat la poca simpatia
cap a la monarquia francesa, Vol-
nay havia salvat Lluís XV en un
atemptat, en contraprestació el
mateix rei, sentint-se en deute, el
va nomenar comissari.

Després de trobar una carta
amb el segell reial al cos de la dona
assassinada, una perruquera del
rei, i adonar-se de la presència de
Casanova al lloc del crim, Volnay
comença una investigació que
apunta inicialment cap al propi
monarca, el que converteix el cas
en una qüestió d'estat. Però no tot
és investigació policial en la no-
vel·la, ja que, amb Casanova com
a protagonista, era inevitable una
història d'amor, i així el galant i el
comissari s'enfrontaran per con-
quistar Chiara d'Ancilla, una
 enigmàtica dama.
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L’escriptor francès,
especialista en novel·la
negra, publica «Casanova y
la mujer sin rostro»



Barde-Cabuçon situa
Casanova enmig d'un
crim a la França del XVIII 


