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neral la ciutadania.
“S’ha desarticulat una
micalaculturacomaeix
social del país. Es veu
com a elitista la cultura
d’avantguarda,quanper
definició ho ha de ser. I
la feina de les instituci
ons no és baixar el seu
nivell, sinó pujar la for
mació dels ciutadans

perquè tots hi puguin arribin.
L’educacióésclau”.
Per Jaume Collboni, nou res

ponsable de Cultura de l’ajunta
ment de Barcelona després del
pacte del PSC amb Barcelona en
Comú,“Rigola,MataboschiBorja
Villel representen un moment
concret de la ciutat i són una de
mostraciódel talent idelquegene
ra la ciutat en la gestió cultural.
Hauria de tenir un cert to de nor
malitat que siguin a Madrid, per
quèformapartdelsciclesprofessi
onals de cada un i això demostra
que les coses s’han fet bé a la ciutat
en una època determinada i que la
pedrerabarcelonina té recorregut.
Nosaltres som els que som i tenim
elmercat que tenim. Les possibili
tats d’Espanya com a mercat són
més grans”, raona. Això sí, destaca
que en la nova etapa cultural de
l’Ajuntament un dels seus objec
tius serà “fer emergir el talent. Per
exemple, ambel festivalGrec tute
lar, i ajudar el talent de manera
proactiva. Serproactius a l’horade
cultivar la pedrera pròpia. I sem
pre tens la temptació de garantir
amb un nom de rellevància l’èxit
d’unfestivalounequipament,però
crec que hem de fer un esforç
d’aposta i de risc pernous talents”.
Tot i això, reconeix que els diners
són clau. L’Ajuntament ja inver
teix, diu, però ell lluitarà per acon
seguirméspressupost.!
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enormes retallades des
de laGeneralitat i elMi
nisteri de Cultura: hi va
haveracomiadamentsal
Teatre Nacional de Ca
talunya,unexpedientde
regulació d’ocupació
temporal per a tota la
plantilla del Lliure que
es va retirar in extremis
per les aportacions de
l’ajuntament barceloní de Xavier
Trias, hi va haver problemes eco
nòmicsalGranTeatredelLiceu... I
ja més a prop, durant l’últim any
l’Ajuntament barceloní no va con
vocar els concursos per dirigir el
Grec ni elMercat de les Flors, uns
concursos que es resoldran quan
els actuals directors de les institu
cionshaginacabatel seumandat.
I, per descomptat, dos factors

més. En un món global, la carrera
delsgransdirectors igestorscultu
rals també és important. I a més,
Catalunya no és enorme, el seu
mercat i el nombre de grans insti
tucionsculturals són limitats.
Per Salvador Sunyer, director

del festival TemporadaAlta deGi
rona, que en els darrers anys s’ha
convertit en una d’aquestes grans
institucions,“ésevidentquedesde
Madrid, perquè hi hamésmitjans,
s’agafatalentd’aquí.Hauríemd’es
tar contents de tenir aquest talent.
Si n’hi ha, està bé exportarlo, i és
normalquevagiaLondresoParíso
Madrid. Elmés preocupant és que
aquínos’hagi fetunaapostapel ta
lent nou. Ara s’hauria d’apostar
perquè hi hagi una nova genera
ció”, assenyala. I va una mica més
enllà: elquemés lipreocupaésque
no només les institucions han
apostat menys per la cultura
–“aquí no es pot treballar en les
mateixes condicions que en altres
llocseuropeus”–,sinótambéenge

JUSTO BARRANCO Venècia

A lex Rigola (Barce
lona, 1969) ha diri
git durant set anys
la Biennal de Tea
tre de Venècia, els

responsables de la qual el van
anar a buscar després dels seus
excepcionals vuit anys al capda
vant del Lliure. Ara tanca l’etapa
veneciana amb un èxit sense
pal∙liatius: continua mostrant
gran teatre internacional, però
sobretot és ja una gran universi
tat d’estiu on els joves teatrals de
tot el món aprenen amb els mi
llors directors, guionistes i ac
tors.L’èxitéstalquelaBiennalde
Dansa i laMostra de Cinema ve
necianes copien el model. I des
prés de Venècia, Rigola final
ment no torna a Barcelona, mal
grat que semblava que podia ser
el nou director del festival Grec.
Ha firmat com a director d’una
de les dues sales, la Verde, dels
Teatros del Canal de la Comuni
tatdeMadrid.

Vostèvadirquenovolia tor
naradirigirungranteatrecom
el Lliure, per la dimensió, per
poder continuar amb la seva
pròpia feina. Per què ha accep
tatdirigirunasalaaMadrid?
No volia dirigir cap gran estruc
tura, però la manera en què ens
hem relacionat amb la Comuni
tat deMadrid feiamolt difícil dir
queno.Noheanatademanaruna
feinaaveure sime ladonaven, si
nóquehihahagutungrandíssim
diàleg i un debat –que no té res a
veure amb el salari, per si algú
s’ho pensa– sobre el que crèiem i

elqueespodia fer. Sentsquealgú
et vol donar suport realment en
unprojecte.Aratincunanyalda
vant per preparar la programa
ció. El que més m’apassiona
d’aquesta feina és crear unanova
arquitectura a partir de l’obser
vació de l’espai, atent al territori,
a laprofessió,alqueesprodueixa
la ciutat, la regió, el barri, una co
sa que no saps el primer any, ho
has de valorar, analitzar, vas cre
ant quelcom que ha de ser molt
viu els primers quatre anys per
crear la fórmula i quatremés per
ferla evolucionar. Una mica el
que vaig fer al Lliure i a la Bien
nal. I després canviar: l’artista
que es queda més de vuit o deu
anysdirigintun teatre faundèbil
favor a les arts escèniques.

Què ha passat amb Barcelo
na, on el seu nom sonava per al
festivalGrec,quesemblavauna
sortidanaturalperavostè?
Per fer l’amor es necessita que
dues persones ho desitgin de ve
ritat. I jo... per a mi era molt més
fàcil quedarme aquí. Els meus
fillsviuenaGirona.Siprenslade
cisió d’anarte’n... deu ser que et
sentsmoltmésavalatdesd’unal
tre lloc.

I de la Biennal, què se n’em
porta?
Dos grans amors: un a la ciutat i
l’altre a Itàlia. Joqueempensava
que tenia una mentalitat més
centreeuropea, m’he trobat com
a casa aquí i no els estaré mai
prou agraït de comm’han tractat
aqualsevol lloc,desd’unaparada
de fruita als teatres. I l’art a cada
racó: entenc bé això de la grande
bellezza. Després, un somni rea
litzatdesqueeramolt jove.Quan
estudiava a l’Institut del Teatre
vaig tenir la sort que Joan Ollé,
quedirigiaelFestivalInternacio
nal deTeatre deSitges, l’obria en

part als joves que estaven estudi
ant teatre i teníem contactemolt
directe amb artistes i programa
ció internacional. D’alguna ma
nera és la mateixa idea però no
com un satèl∙lit sinó com el cen
tredelafeinaquehemfet.També
m’enduc el fet que el meu conei
xementde lesartsescèniquesara
ésmoltmésgran.

Les seves idees sobre el tea
trehancanviataquí?
No, però han evolucionat sobre
tot al teatre no textual. Im’he re
afirmat en el pensament del que
m’interessa actoralment. El ma
teix que intento demanar als
meus actors ho he trobat narrat
de diferents maneres. En tots els
directors hi ha la recerca de no
fer i estar, de no faig el personat

ge, sinó el sóc. Com deia Declan
Donnellan l’altre dia, un actor no
ha de ser simpàtic, sinó empàtic.
És una lluita contínua. El cos hu
mà per sobreviure tendeix almí
nimesforç, lamenttendeixala lí
nia recta. La feina de l’actor és el
contrari. Amb la línia recta ten
deixes a fixar les coses, a una re
producció automàtica que es
converteix sempre en una false
dat. L’actor ha de lluitar per con
tinuar viu sobre l’escenari. És
una feinadebojos ferho.

EnaquestaBiennal ha tingut
unReiLearpolonèsenelqualel
protagonista havia mort feia
mesos i el director, Jan Klata,
sense avisarlo va substituir
l’actor, Lear, per la seva veu en
off i imatges congelades. És el
més surrealista que li ha passat
aquestsanys?
Éselmésdivertit.Estarveientun
espectaclequehaviavistenvídeo
ipensar: hi falta algunacosaperò
no acabo de veure què... perquè
estavaprouben jugat i l’opcióera
interessant. I de sobte adonarse

quehifaltavaelprotagonista,que
havien decidit, amb intel∙ligèn
cia, no substituirlo.

Enlesxerradesderebudaals
centenars d’estudiants els ha
ditquefacinl’amor.Amésdeli
teralment,quèelsvoldir?
Sobretotregalar.Aquíhihagene
rositat per part de tothom. Cap
dels artistes que fan classes no
necessiten ni els diners ni tenir
una setmana pagada a Venècia.
El 90% informen de les seves
vacances amb molta generositat
a aquests participants. És im
pagable. Malgrat els egos de ca
dascun, aquí tots ells hi són per
donar, regalar.Ésamorper la fei
na i per lesnovesgeneracions.És
una cosa que fan sobretot els
grans.!

“La proposta deMadrid
feia difícil dir que no”

Àlex Rigola, director de la Biennal de Venècia i dels Teatros del Canal

DeBarcelona a
Madrid. A l’esquerra,
Manuel BorjaVillel, que
va dirigir la Fundació
Tàpies i el Macba i que
des del 2008 dirigeix el
Reina Sofía. A l’esquer
ra, JoanMatabosch,
que va dirigir el Gran
Teatre del Liceu i ara és
al Teatro Real

JAVIER DEL REAL / TEATRO REAL

PER QUÈ NO DIRIGIRÀ EL GREC?

“Siprensladecisió
d’anar-te’n...deuserque
etsentsmoltmésavalat
desd’unaltre lloc”

GIORGIO ZUCCIATTI

Àlex Rigola fotografiat davant l’església de la Salute veneciana


