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ENTREVISTA

«Moltes companyiesmoriran per
la crisi però alguna quedarà»

ÀlexRigola
❘ DIRECTOR TEATRAL ❘

L’actual director de la Biennal de Venècia de teatre, Àlex Rigola, inaugura la nova edició
del seminari teatral que organitzen la Universitat de Lleida i l’Aula de Teatre

LLEONARD DELSHAMS

J. BALLABRIGA
El director i actor teatral Àlex
Rigola (Barcelona, 1969) va im-
partir ahir la primera conferèn-
cia de la nova edició del semi-
nari teatral que organitzen la
Universitat de Lleida i l’Aula
Municipal deTeatre. Exdirector
artístic del Teatre Lliure i res-
ponsable des del 2010 de la Bi-
ennal deVenècia de teatre, Ri-
gola va explicar davant de més
d’una vintena d’inscrits com
contemporanitzar els clàssics.
Com explicar avui l’univers tea-
tral de Shakespeare?
Un clàssic sempre és contem-
porani, més enllà del temps o
la localització concreta. Les se-
ues trames expliquen temes uni-
versals que ens continuen afec-
tant. Es tracta de trobar refe-
rents en la nostra societat actu-
al.
El seu segell teatral és la inno-
vació, amb obres que inclouen
audiovisuals o fins i tot DJ. Va
cap a aquest terreny, el teatre?
No, no, això només són eines.
A començaments del segle XX,
quan van començar a fer-se ser-
vir els focus, suposo que algú
va dir llavors que eren moder-
nitats, però després han pas-
sat a ser un element qualsevol
més del teatre. Qui té dret o la
potestat de dir què és teatre?
De vegades pots fer servir uns

elements i de vegades en tens
prou amb la paraula, que ja dó-
na sentit a tota l’obra.
Els actors mediàtics són la clau
per omplir les sales?
Crec que això és només una
trampa a curt termini. Si vas no-
més al teatre per un actor és
que estàs poc interessat en el

coneixement que puguis adqui-
rir entorn de l’obra. El tipus de
teatre amb què combrego és
més espiritual que això.
L’IVA al 21% ha sigut un cop
baix per al teatre?
Sí, però no ha sigut l’únic. La
crisi també està sent molt for-
ta. Les companyies depenen de

la taquilla i hi ha pocs ajuts.
Moltes moriran pel camí però
alguna quedarà.
Dirigir la Biennal de Venècia és
una gran responsabilitat.
I també un plaer enorme! Em
dóna la possibilitat de veure i
tenir a prop els grans noms del
teatre internacional.

La Panera edita el primer
catàleg de la seua col·lecció,
que presentarà a ARCO

ARTCONTEMPORANI

L’artista GuillermoMora, el passat gener ambmestres de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art Contem-
porani la Panera de Lleida ha
editat per primera vegada un ca-
tàleg complet de la seua actual
col·lecció d’obres d’art, adqui-
rides des del 1997 a partir de les
nou edicions celebrades de la Bi-
ennal Leandre Cristòfol. El ca-
tàleg, que inclou 158 peces amb
fotos i fitxes dels artistes, es pre-
sentarà oficialment el 26 de fe-
brer a Madrid en el marc de la
Fira d’Art ContemporaniARCO.
El volum s’ha dividit en diver-
sos apartats temàtics –amb títols
com“art mòbil”,“cossos”,“pin-
tar sense pintar” o “paisatges
modificats”– encapçalats amb
textos d’especialistes com Juan
VicenteAliaga, Oriol Fontdevi-
la i Karin Ohlenschläger, entre

d’altres. L’obra servirà per do-
nar unitat i més visibilitat a la
col·lecció i promocionar la seua
itinerància.

D’altra banda, 218 galeries de
29 països participaran en la prò-
xima edició d’ARCO, del 25 de
febrer a l’1 de març. Entre elles,
hi haurà presència d’artistes llei-
datans com al fotògraf Jordi Ber-
nadó o creadors de prestigi in-
ternacional com Susana Solano,

LA PANERA

última incorporació de LaVinya
delsArtistes de la Pobla de Cér-
voles.

D’altra banda, la Panera ha
estrenat un nou projecte educa-
tiu per a escoles bressol de Llei-
da (amb nens de fins a 3 anys),
gràcies a una subvenció de
10.000 euros de la Fundación
Banco Santander.

Es tracta d’una formació per
a mestres de guarderia, a qui es

dóna l’oportunitat de conèixer
tres creadors contemporanis:
Guillermo Mora (imatge i pin-
tura), Carlos Gómez (so) i Lau-
raTorroba (vestuari). L’objectiu
és que a partir de les seues ex-
periències creatives ofereixin re-
cursos, instruments i solucions,
tant visuals com sonors, suscep-
tibles de ser aplicats posterior-
ment a les aules per part dels
mestres.

CATÀLEG AMB 158 OBRES

El nou catàleg presenta les

158 obres adquirides des

del 1997 a partir de la

Biennal Leandre Cristòfol

Estrena formació per a mestres de guarderia

Renovació de la
junta del gremi
de galeristes

ENTITATS

❘BARCELONA ❘ El Gremi de Gale-
ristes d’Art de Catalunya
(GGAC) ha renovat la junta
directiva, després que ahir
l’assemblea general ordinària
escollís l’única candidatura
presentada, segons va anun-
ciar l’entitat. La nova junta
serà formada pel president
Gabriel Pinós (Gothsland); la
vicepresidentaVictòria Cor-
tina (A.Cortina); la secretà-
ria Diana Jové (Mayoral); el
tresorer Joan Pi (ArtWindow)
i els vocals Jordi Barnadas i
Roser Xandri-Calafell (Espai
Cavallers 31-33), entre d’al-
tres.

Formació per a
programadors
de teatre

ARTSESCÈNIQUES

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de
Cultura ha posat en marxa
una formació específica di-
rigida a programadors muni-
cipals d’arts escèniques, en el
marc del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Mu-
sicals (Speem).

L’objectiu és oferir eines
als programadors dels muni-
cipis per aconseguir “una ges-
tió més eficient dels espais es-
cènics i musicals públics”.

La xifra de municipis be-
neficiaris de l’Speem ha pas-
sat de 77 el 2013 a 168 el
2014.

LaDiputació
contribueix a
la publicació
de 180 llibres

SUBVENCIONS

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Llei-
da ha contribuït a la publica-
ció de més de 180 llibres en
els últims 4 anys amb 293.
500 €. Ha col·laborat amb
editors, ajuntaments i enti-
tats a través de la línia d’ajuts
a publicacions locals i comar-
cals de l’IEI.Les varietats lo-
cals de l’Horta de Lleida

d’Astrid Ballesta; la reedició
d’El vell i l’ocell de Guillem
Viladot; o L’últim cavaller

d’Isona del Centre d’Estudis
d’Isona són alguns dels títols.
A més, ha publicat treballs
amb segell propi com la trans-
cripció de les conferències
del cicle Eines d’Estat o el lli-
bre de fotos Les terres de
Lleida des de l’aire.Té pre-
vist presentar un compendi
dels 25 anys del premi Pica
d’Estats.
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