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Àlex Rigola se 
submergeix 
en Lorca
3El director porta al TNC el món 
oníric i les pors del poeta

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
nvoltar-se d’un ampli equip 
tècnic i humà ha sigut fo-
namental perquè Àlex Ri-
gola (Barcelona, 1969) assu-

mís el repte de muntar El público, de 
Federico García Lorca. La difícil peça 
escrita el 1930 i que el mateix autor 
va considerar massa avançada per a 
la seva època ha obligat a transfor-
mar la Sala Gran del TNC, on es re-
presentarà fins a principis de gener, 
després de l’èxit obtingut al Teatro 
de la Abadía de Madrid. «És una de 
les obres més importants del segle 
XX», destaca Xavier Albertí, director 
del TNC.
 Aquesta ambiciosa coproducció 
entre Madrid i Catalunya, interpre-
tada per 14 actors, sorprendrà el pú-
blic així que entri. Rigola ha ambien-
tat la sala amb llums penjants i cor-
tines brillants platejades. «La part 
plàstica de llum i escenografia és 
tan important en aquesta obra com 
l’artística», destaca el director. L’ac-
ció transcorre en la ment de l’artis-
ta, «és com un somni o un malson», 
diu Rigola. En aquesta ocasió ha tre-
ballat tan a fons amb els actors com 
ho ha fet amb Max Glaenzel, respon-

sable de l’escenografia, i Carlos Mar-
querie, encarregat de la il·luminació, 
entre altres. «Els elements d’estèti-
ca surrealista han quedat desfasats. 
El seu esperit està present en l’obra 
però d’una altra forma més contem-
porània, en un espai indeterminat 
que t’arrossega», destaca Rigola.

TEnsió CREATiVA / Els decorats inten-
ten reunir els dos mons dels quals 
Lorca parla en aquesta obra, el «tea-
tre a l’aire lliure», com ell identifica el 
més popular i comercial, i el seu opo-
sat, el «teatre sota la sorra», el més 
experimental.
 Lorca va considerar massa avan-
çada l’obra per al seu temps i no la 
va muntar mai. Lluís Pasqual la va 
estrenar el 1987 a Madrid, passant 
prèviament per Milà, amb una esce-
nografia de Fabià Puigsever i Frede-
ric Amat.
 El público fuig de les convenci-
ons del teatre i se submergeix en un 
món habitat per les personalitats 
de l’autor, els seus desitjos i pulsi-
ons reprimides, les seves pors i els 
seus records. Rigola defineix la seva 
experiència amb El público com un 
viatge ple de riscos. «L’autor hi retra-
ta els seus problemes com a ésser 

pròxima EsTrENa TEaTral

humà i creador. independentment 
de les seves tendències sexuals, 
l’obra parla de l’honestedat perso-
nal i artística. ¿Fins a quin punt hem 
de ser valents en la vida i en la nos-
tra feina? Això és el que es pregun-
ta Lorca», afirma el director. L’au-
tor va escriure l’obra després de 
tenir dos desenganys amorosos i 
de l’estrena de ‘Mariana Pineda’, a 
Barcelona.
 
TRipLE pERsonALiTAT /Pep Tosar inter-
preta el protagonista d’aquesta 
obra: un director de teatre, àlter ego 
de Lorca a qui Tosar va dedicar el seu 
últim muntatge, Federico García. 
La resta de personatges –més de 40– 

representen els superegos i les pulsi-
ons innates del protagonista. Tosar, 
gran coneixedor de l’obra de Lorca, 
destaca: «El público mostra els vec-
tors contradictoris que batallaven 
en la ment de Lorca. Les contradic-
cions són el motor del meu perso-
natge». Un personatge que es desdo-
bla en tres: l’homosexual que anhe-
la ser; el fals heterosexual que no ha 
sortit de l’armari i la seva versió més 
femenina. L’obra parla del conflicte 
entre l’artista i el públic. «no és un 
text surrealista com s’ha dit», opina 
Rigola. «És una obra d’una poesia 
meravellosa que et permet anar a on 
vulguis. En l’obra no hi ha límits i 
aquest és el risc». H

L’obra no va ser mai 
estrenada per Lorca 
perquè la considerava 
molt avançada 
per a la seva època 

33Àlex Rigola entre les butaques de la Sala Gran del TNC, on s’estrenarà ‘El público’ de García Lorca. 

JOSEP GARCÍA

Sardà, Gaudí d’Honor
EL pERióDiCo 
BARCELONA

La junta directiva de l’Acadèmia del 
Cinema Català ha acordat distingir 
l’actriu, presentadora i directora te-
atral Rosa Maria Sardà amb el Premi 
Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2016 
pel «caràcter i la personalitat amb 
què ha dotat les seves interpretaci-
ons al llarg d’una fructífera trajec-
tòria combinant pantalla i escena-
ri». Sardà rebrà el guardó en la ceri-
mònia d’entrega dels Premis Gaudí, 
que tindrà lloc el 31 de gener a l’Au-
ditori-Fòrum de Barcelona.
 Anteriorment, havien rebut el 
Premi Gaudí d’Honor-Miquel Por-
ter el recentment desaparegut Jai-
me Camino (2009), Josep Maria Forn 
(2010), Jordi Dauder (2011), Pere 
Portabella (2012), Montserrat Ca-
rulla (2013), Julieta Serrano (2014) 
i Ventura Pons (2015).

 Nascuda a Barcelona el 1941, Sar-
dà va debutar als 24 anys en l’obra 
Cena de matrimonios, d’Alfonso Paso. 
El director Ventura Pons li va conce-
dir el seu primer paper protagonis-
ta en el cine a Knack, el 1969 i, des 
d’aleshores, l’actriu es va consagrar 
en els teatres de Barcelona i Madrid, 
en què va interpretar obres com Es-
perant Godot, de Samuel Beckett, i 
Madre Coratge i els seus fills, de Bertold 
Brecht. En la dècada dels anys 80 va 
fer el salt a la pantalla gran en pel-
lícules dirigides per Fernando True-
ba, Fernando Colomo, Ventura Pons 
i Pedro Almodóvar, entre altres.
 Al llarg de la seva carrera, l’actriu 
ha sigut distingida amb nombrosos 
guardons, tant en el cine (ha gua-
nyat dos premis Goya com a millor 
actriu de repartiment) com en el te-
atre (va rebre el premi Max d’Honor 
2015). H
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33 Rosa Maria Sardà.


