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Mirade|s
ÀLEX RIGOLA

“...De todos modos hay que ser
claro. Yo no vengo hoy para entre
tener a ustedes. Ni quiero, ni me
importa, ni me da la gana.Más

bien he venido a luchar. A luchar
cuerpo a cuerpo con unamasa
tranquila. Y yo necesito defen

derme de este enorme dragón que
tengo delante, que me puede

comer con sus trecientos bostezos
de sus trecientas cabezas

defraudadas”
Federico García Lorca

M’agrada el teatre per la seva
possibilitat de NAVEGANT. I
aquest és tambéelmeuprimer re
cord com a espectador: un viatge
sense límits, un somni, un continu
trobarse i perdre’s. Potser per ai
xò lameva absoluta admiracióda
vant una obra com El público: un
espai infinit on un es converteix
en un aventurer amb el desig
d’avançar entre gegants freudians
i immenses onades poètiques. On
un passa a ser un caminant amb
capacitat per lliscar dins d’un fo
rat de cuc pel temps i veure com
els nostres propis jos intenten en
golirnos i acariciarnos alhora.
La possibilitat de veure Lorca de
batent amb els seus superegos.
Una lluita dialectal on només en
podrà quedar un: Federico, Gar

cía i Lorca lluitant entre ells. Gar
cía acariciant Federico, Lorca es
copint García, García estimant
los a tots i Federico plorant per
tots. I tots pressionats per l’Allò.
Aquell Allòcavalls com grans
pulsions sexuals que desitgem te
nir i alhora fan fàstic pel que ens
fan vibrar però també pel que ens
fan errar.
Fa uns vinticinc anys Wim

Wenders ens explicava aUntil the
end of the world la possibilitat de
visualitzar el que somiem en un
futur no gaire llunyà. Fa uns vui
tantacinc anysLorca ja ensoferia
entrar directamentdins el seu cap
i compartia amb nosaltres la re
pulsió que li produïa la falta d’ho
nestedat en la seva vida i en el seu
art. La insuportable lleugeresa de
l’ésser i aquesta capacitat de l’és
ser humà per trobar en ell mateix
el seu pitjor enemic, el seu princi
pal censurador, l’assassí d’art i vi
da. I ho feia sense pudor. Obria
aquesta porta amb tota la seva ge
nerositat permostrar que en certs
moments es detestava per donar
al públic només el que aquest di

rectament desitjava: un art ama
ble que no treia la navalla per es
quinçar en el més profund ni la
societat ni a ell mateix. Un teatre
cutani, fàcil i lleuger. Un teatre
que no reconec com a germà. Un
TEATREAL’AIRELLIUREenel
qual el gran públic s’aixeca escan
dalosament i aplaudeix davant el
purbuit odavant el pur excés i so
bretot davant el pur excésbuit.
Com li agrada a aquest públic els
ornaments, els crits, els riusde llà
grimes roses i els deixos que faci
liten saber quan ha de riure o plo
rar! Un teatre que veiem massa
sovint en llocs onnohauria d’apa
rèixer.Calomplir les arques! Jaes
perdrà en altres espectacles. Es
perdrà? Què es perdrà? És que
potser en cultura es perd alguna
vegada?Ésqueun teatrequeno fa
riure escandalosament o plorar
ensucradament les masses no ha
de tenir lloc? Però noi, entén que
per poder fer el teu teatre primer
cal omplir les arques. Quin des
cans per a l’emperador poder
trobar el material que li permet
debatre sense sobresalts sobre
una art intangible: les cadires. Ai,
les cadires! Ai, els comptadors de
cadires! Ai, aquells que no creuen
en la cultura com una riquesa per
a la societat i només entenen de
números, d’estadístiques, de ca
dires. I com vergonyosament

caiem els artistes davant l’empe
rador que gaudeix, com aquest
públic, i ens demana sempre més
cadires en lloc de demanarnos
més art, més profunditat, més de
bat. CAL DESTRUIR EL TEA
TRE O VIURE EL TEATRE. NO
S’HI VAL XIULAR DES DE LES
FINESTRES. Entrar dins el cap
deLorca és entrar al cap d’un cre
ador, d’un artista. Reconèixerte
en les seves pors. Que t’escupin
per la teva deshonestedat. La teva
deshonestedat en el teu art i en la
teva vida. Per la jugada maquia
vèl∙lica. Pel càlcul de la jugada.
Per l’abandonament de la pure
sa... Hauríem de revisitar la ruïna
romana on fluïen veritats. La pu
resa de les idees. No hi ha resmés
emocionantqueveuredosadoles
cents en un parc. Petons sense te
mor de l’amor. Frecs innocents
queno arrosseguenmorts d’altres
amors. PÀMPOLS I CASCA
VELLS. El nostre teatre ens hau
ria d’acompanyar d’aquesta pure
sa d’idees per poder entrar en el
més profund, EL TEATRE SOTA
L’ARENA. Som davant una obra

Entrar dins el cap de Lorca és entrar al cap d’un
creador, d’un artista. Reconèixerte en les seves
pors. Que t’escupin per la teva deshonestedat
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que ens permet assistir a l’origen
de l’assumpte, l’assassinat de la
innocència. Mort perpetrada per
la centúria de l’emperador que no
dubta davant res ja que el que no
entén no deu existir ni ser i ho
escombra de la faç de la terra.
També del nostre cap. Putrefac
tes inoculats lentament, durant
anys i panys, en tot el nostre ésser.
Milers de centúries recorren avui
les nostres neurones artrítiques.
Onacaba la culpabilitat de lamort
de Federico? Qui va fer un co
mentari fàcil quan no tocava? Qui
no l’ha fet? Qui ha callat quan ha
via de parlar, quan la teva pròpia
ètica et deia “Parla!”? El regne de
l’emperador governa la nostra so
cietat. Sí, ja de petits nosaltres
vam tenir emperadors a prop que
han marcat el nostre camí. Que
difícil és deixar de ser nennena
per convertirse en un kierke
gaardià homedona i que l’uni
vers devori elmés pur de les teves
entranyes. Tu seràs el teu millor
creador. Tu seràs el teumillor as
sassí. Tu ets també l’emperador.
Benvingut a aquesta lluita a mort
on cal tensar la corda entre públic
i creador. Si destenses la corda
per cedirho tot al gust de l’espec
tador moriràs com a artista. Si
tenses massa la corda, aquesta es
trenca i marxen tots excepte el
fals incondicional, també mors

com a artista. La teva vida com a
artista es basa a mantenirse
esquizofrènicament en una corda
tensa de la qual sempre caus. En
tenen la frustració d’un artista
quan comença una nova obra i ja
sap que la perfecció és inabasta
ble? Començar una nova obra és
enfrontarte novament al teu fra
càs. Parlava de puresa. Tots la
perdrem. Forma part del joc del
viure. I malgrat errar amb totes
les disfresses que la vida ens ha
anat vestint cal desposseirse’n i
cal continuar tenint aquesta il∙lu
sió del primer dia. Quanmiràvem
a l’infinit i tot era possible i totes
les direccions assequibles. Cal
seguir estimant. Davant la vida,
davant el públic, davant la socie
tat. ESTIMAR. Quan diu amor jo
veig que cada gra de sorra es con
verteix en una formiga vivíssima.
Continuar sent un NAVEGANT.
Un artista NAVEGANT. Un es
pectador NAVEGANT. Un ésser
NAVEGANT. |

‘El público’ és segurament
l’obramés surrealista
de FedericoGarcía Lorca,
un viatge a l’interior de
la sevament, de les seves
pors i dels seus desitjos. Un
viatge eminentment poètic
que ara ha emprès el
director ÀlexRigola
ambuna posada en escena
de l’obra que s’estrena
la propera setmana a la
SalaGran del Teatre
Nacional després de passar
per LaAbadía deMadrid.
A les portes d’aquesta
estrena, Rigola reflexiona
des d’aquestes pàgines de
‘Cultura/s’ sobre l’obra i el
seu autor, però també
sobre el sentit de la creació
artística, sobre
el teatre i el públic,
sobre el teatre i el poder.
En definitiva, sobre la seva
pròpia relació amb
elmónde l’escena

La teva vida com a
artista es basa a passar
esquizofrènicament
per una corda tensa
de la qual sempre caus

A l’esquerra, el
director Àlex Rigola
al costat de diver
ses imatges del
muntatge de l’obra
de García Lorca que
es presenta al
Teatre Nacional
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