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L’escriptor Jordi Cabré estrena a Viladrau un “suquet” cultural que neix amb vocació de perpetuïtat

Tradicióa laprimera

Àlex Rigola triomfa aDüsseldorf amb un ‘Somni d’una
nit d’estiu’ ambientat en el món d’AndyWarhol

Shakespeare
a laFactory

Rigola construeix un fascinant bosc de les famoses caixes Brillo de Warhol

Un moment de la trobada cultural de dissabte

JUSTO BARRANCO

El muntatge és per moments procaç

Viladrau
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Potser dissabte va néixer una
tradició. Quantes edicions fan
falta perquè alguna cosa ho si-
gui? Deu? Vint? Tant és. Tam-
poc no és important que hagi
nascut amb nom fals, perquè es
va anunciar com a “suquet” i hi
havia paella. El que aquest dis-
sabte va ser convocat –via Face-
book– va ser una trobada de
gent del món de la cultura, a
priori de la generació dels setan-
ta, però això tampoc no era es-
trictament així. Encara millor,
perquè a la barreja de procedèn-
cies, interessos i càrrecs es va
afegir la d’edats.

La idea va ser de l’escriptor
Jordi Cabré Trias, que entre el
2011 i el 2013 va ocupar, a més a
més, el càrrec de director gene-
ral de Promoció i Cooperació
Cultural i que disposa d’una bo-
na agenda de l’anomenat
mundillo. La cita, a les dues del
migdia, era a la finca familiar
dels Trias, a Viladrau.
Entre els convocats hi havia el

director de cinema i professor de
l’Escac Ventura Durall; el filòleg
i crític literari Jordi Amat; el ge-
rent de L’Auditori, Valentí Ovie-
do; l’agent literària Anna Soler-
Pont i el seu soci, Ricard Do-
mingo; el director de l’empresa
de gestió cultural MagmaCultu-
ra, Artur Duart; la directora de la
Institució de les Lletres Catala-
nes, Laura Borràs; el director del
Centre de Cultura Contemporà-

nia de Barcelona, Marçal Sintes;
el director del Teatre-Auditori
de Sant Cugat, Pep Tugues –que
es va oferir a aportar en pròxi-
mes edicions un grup de jazz o al-
gun espectacle de petit format–;
l’actriu Alba Guilera, a
punt d’emigrar a Ma-
drid; el poetaVicençAl-
taió; la directora deWi-
kiartmap, Maite Oliva;
el director de BookMo-
vieTV, Gabriel Pena... A
la foto oficial, 34 perso-
nes, amb majoria mas-
culina... que algunes
dones van demanar
d’equilibrar en el futur.

L’únic discurs va ser
d’Altaió, vincle entre el
suquet –aquest sí– que
el cineasta Pere Portabe-
lla va convocar durant

anys a l’Empordà i el deCabré, dis-
posat a crear un nòdul d’una nova
generació.
Un termòmetre: els mòbils

amb prou feines van sortir de les
butxaques. Va estar fins i tot im-

mòbil el d’aquella alt càrrec que
dissabte tenia 11.233 e-mails...
sense llegir. Aquest, el de la ges-
tió del temps a l’era de l’smart-
phone, va ser un dels ítems de la
cita. Un altre va ser l’ús de la

Visa de les institucions
–a la qual dos dels assis-
tents van renunciar
quan van ocupar càr-
recs públics– o el des-
plaçament amb cotxe
oficial, que acomplexa
la generació convocada
a Viladrau.
De fet, la trobada va

servir per posar en con-
tacte 34 mons dife-
rents, i per escoltar, in-
quirit per Cabré, a què
es dedica Altaió: “Vigilo
que el jo líric no emcrei-
xi més del compte”.

Èxit apoteòsic. Llargs minuts d’ovacions.
Tants, que els 14 actors estaven sorpresos
d’haver de tornar a sortir a saludar una
vegada i una altra. I és que ells saben prou
bé com són els aplaudiments a la Düssel-
dorfer Schauspielhaus habitualment: són
la companyia estable del teatre. I les ovaci-
ons solen ser bastant més breus. Però la
nit de dissabte passat els aplaudiments no
paraven, se sentien bravos i, fins i tot, hi
havia algunes senyores que semblaven
del barri més exclusiu de Düsseldorf, co-
llaret de perles inclòs, que aplaudien dre-
tes. I això que l’obra havia estat atrevida i,
per moments, procaç. La peça era El som-
ni d’una nit d’estiu de Shakespeare, amb el
seu text respectat gairebé completament
però ressonant en un ambient bastant
diferent al que el dramaturg anglès va ima-
ginar, tot i que igual d’al·lucinat: en comp-
tes d’un bosc encantat, amb enamorats, fil-
tres màgics i el rei i la reina de les fades,
l’obra se situava a la Factory d’Andy
Warhol, amb les seves festes, la seva pro-
ducció gairebé fabril de quadres, drogues,
sexe i molta música, des de la Velvet Un-
derground fins a Bob Dylan. I l’artífex de
la idea i director de la peça que tant èxit
va obtenir dissabte era Àlex Rigola, l’ex-
director del Teatre Lliure i actual res-
ponsable de la Biennal deTeatre de Venè-
cia, que continua la seva carrera pels tea-
tres alemanys després d’estrenar fa uns
quants mesos el 2666 de Roberto Bolaño a
la Schaubühne de Berlín.
I que continua tenint un gran èxit. L’es-

trena del seu particular Somni d’una nit
d’estiu també suposava l’estrena de la tem-
porada del gran teatre deDüsseldorf, capi-
tal del land més poblat d’Alemanya, Rin
del Nord-Westfàlia. Un teatre fantàstic
dels anys seixanta i ambuna sala gran amb
capacitat per a 798 espectadors que dissab-
te va estar plena i que, després de l’èxit de
l’obra, va celebrar una festa amb els actors

i el públic –polítics inclosos– una mica
diferent de les que s’estilen a Espanya:
tothom s’havia de pagar les consumicions.
L’austeritat ben entesa comença per un
mateix…
Tot i que austeritat només en això, per-

què la inversió en cultura és brutal: la com-
panyia estable delDüsseldorfer té 28 intèr-
prets, quan a Espanya els teatres públics
no aconsegueixen tenir companyies, i el
pressupost anual és estratosfèric, com es
va poder veure en els mitjans de què va

disposar la producció de Rigola: l’escenò-
graf, el català Max Glaenzel, va poder cre-
ar sobre un enorme giratori que ocupava
tot l’escenari quatre espais que s’anaven al-
ternant. I que representaven una recrea-
ció de la Factory deWarhol amb les parets
cobertes amb paper d’alumini, però també
una de les seves habitacions i el seu labora-
tori de revelatge. I un enorme i oníric es-
pai blanc que tant es converteix en un fas-
cinant bosc de les famoses caixes Brillo de
Warhol com en una al·legoria de la solitud
i la mort amb una serigrafia warholiana
d’una calavera. Tot ben embolcallat amb
una banda sonora ideada perNao Albet en

què, sens dubte, sonava el Sundaymorning
de la Velvet Underground, però sobretot
la malenconiosa música de Georges Dele-
rue per a El menyspreu de Godard.
Una música molt adient per a una his-

tòria de drogues, música, sexe, amors i
desacords en què el rei de les fades de
Shakespeare, Oberon, és encarnat pel ma-
teix Andy Warhol, i la reina de les fades,
Titània, per la seva parella, John, mentre
que l’entremaliat follet Puck és l’assistent
deWarhol, GerardMalanga. També corre
per allà Edie Sedgwick, i els comediants
que interpreten una obra dins del clàssic
de Shakespeare són aquí la Velvet Under-

ground amb Lou Reed al capdavant, a qui
dóna vida un excepcional actor que es va
emportar grans aplaudiments per un pa-
per complicat en què acaba portant –i uti-
litzant– un enorme membre de burro, el
burro en què el transforma gràcies a les
droguesMalanga, igual que fa Puck a l’ori-
ginal. I és que tot està respectat però tras-
lladat, i això va constituir, sens dubte, un
dels grans èxits de la proposta de Rigola, a
més dels ferotges actors: el text de Shakes-
peare, en un nou context, desperta una
enorme riquesa de significats que ens par-
len directament, sense filtres màgics, de la
difícil comèdia de l’amor.c
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