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ALTRES ESTRENES

El ‘segell Rigola’
GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

DRAMAELMEU REGNE PER UN CAVALL

El director del Lliure estrena ‘Ricard 3r’, visió personal del clàssic de Shakespeare

21.00 hores (dimarts a dissabte); 18.00 hores (diumenge).LOCAL TEATRE FABIÀ PUIGSERVER DATES: Fins al 4 de desembre PREU: 16 a 24 y

L’acció
té lloc
en una
discoteca
‘hortera’
dels 80

DESCARAT EL RICARD III DE RIGOLAMOSTRA EL SEU CARÀCTER REPULSIU SENSE INCIDIR EN ASPECTES FÍSICS COM LA COIXESA I GEPA DEL DE SHAKESPEARE.

JOAN CORTADELLAS

La coreògrafa Marta Reig Torres
ofereix dues peces creades per a
una i tres ballarines respectiva-
ment. A Navegando representa
el viatge interior d’una dona amb
itinerari i objectius desconeguts.
More day more night reflexiona
sobre les persones que somien
despertes.

El Festival Temporada Alta
s’obre al teatre musical amb
aquest recital de cançons de Co-
le Porter interpretades per l’es-
plèndida Marta Ribera, acompa-
nyada al piano per Sergi Cuenca.
En la línia del director d’El musi-
cal més petit, l’espectacle uneix
música i teatre en una vetllada
encantadora.

Dins del cicle Sorolls de fons, que
organitza el col.lectiu indepen-
dent de dansa La Porta, la Sala
Beckett acull aquest solo que in-
vita el públic a viure l’abans, el
durant i el després d’una produc-
ció, de manera que assisteix al
procés de transformació d’idees
al cap de l’artista.

Aquest text de Jordi Pere Cerdà
aborda l’univers rural de quatre
dones de dues generacions dife-
rents els anys 40. Amb reminis-
cències txekhovianes, l’autor re-
flexiona sobre el passat, les tradi-
cions i l’inevitable pas del temps.
Àurea Márquez, Matilda Espluga,
Marta Millà i Ester Nadal integren
el repartiment.

La companyia de ballet de Mauri-
ce Béjart, creador francès que va
transformar la dansa clàssica a
mitjans del segle XX, és l’última
reencarnació d’una companyia
que va complir 50 anys el 2004.
Per celebrar-ho, ha creat un pro-
grama especial amb les coreo-
grafies Bolero, Brel et Barbara i
L’Art d’être Grand-Père.

NAVEGANDO / MORE DAY
MORE NIGHT

LA NIT DE COLE PORTER TODOS LOS BUENOS
ESPÍAS TIENEN MI EDAD

QUATRE DONES I EL SOL BÉJART BALLET LAUSANA

DIRECCIÓ:Marta Reig Torres
LOCAL: Teatre Tantarantana
DATES: Fins al 30 d’octubre

DIRECCIÓ: Daniel Anglès. LOCAL:
Teatre de Salt (Girona). DATA:
29 d’octubre

DIRECCIÓ: Juan Domínguez
LOCAL: Sala Beckett. DATES:
29 i 30 d’octubre

DIRECCIÓ: Ivette Vigatà. LOCAL:
Sala La Planeta (Girona)
DATA: 28 d’octubre

COREOGRAFIA:Maurice Béjart
LOCAL: Gran Teatre del Liceu
DATA: Del 28 al 31 d’octubre

E
l primer que crida l’atenció
del Ricard 3r del Lliure és la
supressió de les xifres roma-
nes del títol. Tota una declara-
ció d’intencions que no hau-

ria de sorprendre ningú, tenint en
compte que el director és Àlex Rigola.
Avís per a navegants: l’espectacle ha pas-
sat pel seu tamís modernitzador, aquest
particular estil que li ha valgut la forja
d’un nou substantiu, rigolada, que
ningú sap ben bé si és pejoratiu, ho-
norífic o totes dues coses.

L’origen teòric del muntatge se situa
als EUA. El 1999, dos estudiants van ir-
rompre a l’institut Columbine de Little-
ton i «per no ser els guapos, els forts i els

esportistes de la classe» es van dedicar a
disparar a tort i a dret. El director par-
teix d’aquest tràgic fet per embastar
unes reflexions sobre com Europa es va
assemblant cada vegada més a Amèrica,
com els nostres valors es basen cada ve-
gada més en l’aparença, els béns mate-
rials, l’engany, el delicte i, en última
instància, en el crim, com els nens po-
den arribar a veure tot això
com una cosa normal, i acaba
preguntant-se: «¿No vivim
una onada de violència igual
o superior a la que devia veu-
re Ricard III quan era petit?».

I és així com Rigola justifi-
ca que l’acció s’hagi situat en
una discoteca dels anys 80.
Un entorn ideal, per una altra
part, per posar en joc el cone-

gut imaginari creatiu del director: estèti-
ca i comportaments kitsch i horteres,
utilització de micròfons, cançons inter-
pretades en directe i, això que no hi fal-
ti, energia a dojo, així com tot de recur-
s o s que manen e l s cànons de l a
Schaubühne, l’avantguardista compa-
nyia berlinesa.

En aquesta línia, el Ricard de Rigola
(Pere Arquillué) prescindeix
de la gepa, la coixesa i les de-
formitats característiques del
personatge. El seu aspecte re-
pulsiu s’aconsegueix amb al-
tres elements, encara que el
seu objectiu és el mateix: el
poder. En l’original, per acon-
seguir el tron, Ricard assassi-
na Enric VI i el seu fill Eduard
per fer la cort a la viuda

d’aquest últim, lady Anne, ja als fune-
rals. Després Ricard assegura al nou rei
(Eduard IV) que el seu propi germà Cla-
rence està conspirant contra ell, de ma-
nera que és empresonat i finalment as-
sassinat per uns sicaris que l’ofeguen en
un barril de vi. El rei mor de remordi-
ments perquè volia indultar-lo i això
obre la línia successòria a dos nens, els
ducs de Gal.les i York, que també acaben
criant malves. Finalment, Ricard aconse-
gueix el tron, però és víctima dels seus
traïdors i dels fantasmes de totes les se-
ves víctimes.

El repartiment està format per intèr-
prets habituals en els muntatges de Ri-
gola: Chantal Aimée, Lurdes Barba, Ivan
Benet, Joan Carreras, Francesc Lucchetti,
Norbert Martínez, Alícia Pérez, Joan Raja
i Anna Ycobalzeta, entre altres.
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