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Madrid fitxa laBarcelonade l’èxit
Rigola segueixMatabosch i BorjaVillel i dirigirà una institució a la capital
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Faunadècadatots tres
protagonitzaven un
momentexcepcional
de la culturabarcelo
nina. Les seves insti
tucions eren puntes

de llança trencadores en els seus
respectius àmbits i Barcelona vi
brava.Hihaviaméscosessotaelsol
barceloní, per descomptat: entre
d’altres, el Centre deCulturaCon
temporània de Josep Ramoneda
tambéfuncionavaatotamàquina, i

Francesc Casadesús construïa les
primeresprogramacionsd’unafei
na impressionant al Mercat de les
Flors en l’àmbit de la dansa. Però,
sens dubte, el triangle format per
Manuel BorjaVillel, al capdavant
del Museu d’Art Contemporani
(Macba); Joan Matabosch, al cap
davant del Gran Teatre del Liceu
–incloses lespolèmiquesòperesde
CalixtoBieito,unaltrecreadorque
ha passat ben lluny de Barcelona
elsdarrersanys–, i perÀlexRigola,

al capdavant del Teatre Lliure,
configuraven una part notable de
laprojeccióinternacionaldelaciu
tat com a centre de modernitat,
delsnouscaminsde lacultura.
Des del setembre aquest trian

gle, la Barcelona d’aquella època,
es reproduirà íntegrament a Ma
drid quan Rigola assumeixi la di
recció de la gran Sala Verde dels
Teatros del Canal, el vaixell insíg
niaescènicdelaComunitatdeMa
drid. JoanMatabosch dirigeix des
del 2013 el Teatro Real, l’òpera de
Madrid, iManuelBorjaVillel és al
capdavant del Museu Reina Sofía

Cultura
El debat cultural sobre la capital catalana

plexes. Alguns dels enquestats as
senyalen que Madrid disposa
d’una cartera monetària més po
tent a les institucions quedepenen
de l’Estat ique,amés,moltesde les
gransempresesdelpaís s’hanesta
blert a la capital. Això ajuda les
grans institucions culturals a obte
nirmés diners enpatrocinis. Tam
béhi haqui assenyala que la políti
ca cultural barcelonina i catalana
tampoc no ha ajudat a fer que les
coses siguin d’una altra manera
darrerament. Els anys de la crisi
han estat especialment durs per a
les institucions catalanes, amb

i que pot ser sorprenent, excepte
en el cas de Pasqual, tots han estat
elegits quan el Partit Popular go
vernava les institucions.
MadridcopiaBarcelona?Barce

lona no sap retenir el seu talent?
Sensdubte, les coses sónméscom

Hi ha relleu per a aquestes fugues?

Aixònoés lamentarseper la
mentarse.Laraóper laquales
reivindicaenaquestespàgines
determinatsprofessionalsde la
gestióquevan feruna tascaenco
miableenequipamentsdeprime
ra línia, al capdavantdelsquals
van traçarcaminsbenavantguar
distes, ésqueerenpersonesque
encara tenienun llarg recorregut

a laciutatdeBarcelona.Enelcas
deJoanMatabosch ienelde
ManuelBorjaVillel, comres
ponsables respectivamentde la
direccióartísticadelLiceu ide la
direcciódelMacba, la sevamarxa
novavenirmotivadapel fetque
aldarrerehihaguésunsuccessor
queelsempenyés, jaqueelpro
césdesubstitucióvaseren tots
doscasoscomplex. Ienel cas
d’ÀlexRigola,quedefinitivament
assumeix ladirecciódelsTeatres
delCanal,diguemqueesperd
l’opciódeconvertir elGrec,per
exemple, enungran festival amb

mésprojecció internacional.Ono
del tot.
Existeixunrelleu localpera

aquestsnoms? HihagentaCata
lunyade la sevamateixagenera
cióoposteriorquepuguidonar la
campanada?
Pelquerespectaa l’òpera,

l’actualdirectorartísticdelPalau
de laMúsica,VíctorGarciade
Gomar, seriapotsereldirectiu
ambl’agendamésbendotada–en
procésd’ampliació–, i encaraque
la sevapreferènciapelbarrocés
forçaevident, resno impedeix
d’imaginarse’l esquinçantse la

camisaperprogramaròperes
noves.Respectealsmuseus, les
esperancesesvanposarenel seu
momentenPepeSerra,director
delMNAC, i continuenaquí. I si
parlemdelGrec, sensdubteseria
unencertdeixarloenmansde
CescCasadesús,queal capdavant
delMercatde lesFlorshademos
tratun talentespecialquanhi
haviadiners i encaramés talent
quanvadeixard’havern’hi.
L’Ajuntamentn’estàprescindint
de lapitjormanera, allargant
sensesentit ladatade la seva
marxa i impedintqueresponguia
lespropostesque li arribend’Eu
ropa.Unapena.Tot iqueseria
unaaltra fugaper lamentar.

ANÀL IS I

Maricel Chavarría

SALVADOR SUNYER

“La rotació és normal,
el problema és que no
s’hagi apostat pel
talent nou”

desdel2008,elmascaródeproade
l’art contemporani a Espanya. No
hi falta ningú, Carme Portaceli és
finalista al concurs per dirigir el
Teatro Español, el principal espai
escènic de l’Ajuntament de Ma
drid.
Realment lapresènciacatalanaa

la capital espanyola sempre ha es
tat abundant: Mario Gas va dirigir
amb gran èxit el Teatro Español,
Albert Boadella és el predecessor
deRigolaalsTeatrosdelCanal, iun
joveníssimLluís Pasqual va dirigir
el Centro Dramático Nacional el
1983.Contraelquepodriasemblar,

JAUME COLLBONI

“L’Ajuntament
cultivarà la pedrera
pròpia i l’ajudarà de
manera proactiva”

PACO CAMPOS / EFE
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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.!

#tuitsdecultura
@GmezDeLaSerna
Gómez de la Serna Homenatge

LaW es laM haciendo la plancha.

@mahn
Miguel Á. Hernández Professor

Los Juegos Olímpicos
me engordan.

@JavierGomaL
Javier Gomá Lanzón Filòsof

Tengo pocos principios, pero,
eso sí, flexibles

@DavidBGil
David B. Gil Escriptor

Pirateoporque laseditoriales inflan
losprecios. / No,mira.Esqueesuna
novela indieycuesta3€
¡Nocambiesde tema! ¡Cultura libre!

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


