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El teatreespanyol
carrega lespilesaVenècia
Bárbara Lennie, Israel Elejalde, Oriol Pla, Irene Escolar i
IvánMorales repassen l’última Biennal d’Àlex Rigola

Va ser el fill de Ricardo Darín a
l’emocionant Truman i aquesta
temporadaseràundelsprotagonis
tesde lanovapel∙lículad’AgustíVi
llaronga, Incerta glòria, l’adaptació
de la gran novel∙la de Joan Sales. A
més, portarà al Lliure deBarcelona
el seu exitósmonòlegRagazzo. Pe
ròdemomentOriolPla (Barcelona,
1993) es troba a Venècia. Encara
queaell, confessa, li sembladesera
la muntanya màgica. “La gent em
deiaquevinguésa laBiennaldeTe
atre que dirigeixÀlexRigola i sem
prem’agafava lluny. No em creia el
queexplicaven.Un lloc ambelsmi
llorscreadorsdel teatremundialon
fas un curs i un petit muntatge i et
costa 120euros...”. Aquest any es va
decidir a anarhi. Es va apuntar a
dos dels cursos de l’última Biennal
que dirigeix Rigola –al setembre
se’nvaalsTeatrosdelCanaldeMa
drid–, idesprésdegairebéduesset
manesPladiuquelaBiennal“éspa
radisíaca;defestivalsn’hihamolts,i
de llocs bonics al món, també, però

aquídonenamésunacosamolt im
portantagentque témoltagana”.
La Biennal que dirigeix Àlex Ri

gola s’ha convertit en un lloc per
aprendre, carregar les piles i pren
dre perspectiva, diuen els actors i
directors espanyols que la freqüen
ten en comptes d’anarse’n de va
cances. Rigola va arribar fa set anys
aVenèciaambla intenciónonomés
demostrarbon teatre, sinódecrear
unauniversitat estiuenca en la qual
els millors de l’escena global ense

Cultura
Dos grans certàmens teatrals

Baró d’Evel, que ha aconseguit un
enorme èxit en la Biennal amb el
muntatge Bèsties i els seus tallers.
Amb ells ha trencat estereotips so
bre el circ i ha descobert “un món
poèticament molt poderós, que té
algun punt atmosfèric, litúrgic”. I
aixòéselque l’interessa. “A laBien
nal hi ha molta diversitat de mun
tatges, però tots els que es troben
aquí fan coses que tenen a veure
amblaintimitat,ambunanecessitat
íntima, inèdita i honesta. Com a in

nyessin als joves teatrers de tot el
món. I el seu èxit ha estat tal que el
seu model l’han copiat altres bran
ques de la Biennal veneciana, com
la Biennal de Dansa i la Mostra de
Cinema, un dels grans festivals del
món.
IOriolPlanoésl’únicemocionat.

Per la Biennal d’aquest any, que
acaba el dia 14 i té entre els seus
mestres gent com Willem Dafoe i
Declan Donnellan, hi ha passat per
primera vegada l’actriu Bárbara

Lennie, Goya perMagical girl i que
començarà a rodar el nou film de
Jaime Rosales, Petra, a l’octubre.
“Venia d’una etapa de molta feina,
d’haver de donar molts resultats, i
aquí m’han disparat l’imaginari i
m’han vingut ganes de tornarme a
posar en marxa. Quan estàs sec és
difícil fer res. Ha estat una vitami
na”. La més gran, explica, ha estat
descobrir la feina que fan el català
BlaiMateui lafrancesaCamilleDe
courtye amb la companyia de circ

Venècia
Enviat especial

JUSTO BARRANCO
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tèrpretaixòésbalsàmicit’ordenael
cap. De vegades estàs tan pendent
del presumpte camí que cal portar
que perds el que és important, que
éselqueatuetmou.Éselmésdifícil
dedescobrir”.
AlaBiennal,quesecelebraal’Ar

senale, almatí hi ha classes, a la tar
da conferències, de nit grans es
pectacles i, després, unes copes a
ViaGaribaldi, onalumnes imestres
xerrendetuatu.Ocelebrenambun
pastís l’aniversari de Romeo Cas
tellucci, un dels grans creadors ita
lians.De fet, l’actor, dramaturg i di
rector Iván Morales (Barcelona,
1979),quevaaconseguirunenorme
èxitambSédeun lugar i aradirigeix
Wasted,havingutmoltsanysisuma
records privilegiats: “Veure la cui
nadelteatredeJanLauwers,parlar
ambDeclanDonnellanprenentuna
copa de vi, muntarte una festa a la
carpa de Baró d’Evel o asseure’t a

parlar de la vida, la mort i el teatre
ambWajdiMouawad,queéscomel
Lorca d’avui, és un luxe. Durant les
temporades teatrals veusnomésun
microcosmos, aquí veus el macro, i
això és molt sa a l’hora de crear. Ja
no penses que la dramatúrgia cata
lana arriba només del barri deGrà
ciaa laDiagonal”.
Per a Israel Elejalde (Madrid,

1973) és el segon any a Venècia.
Aquesta temporada serà l’estrella
del teatrePavónambelnouprojec
te de Miguel del Arco, però abans
portarà juntament amb la seva
companyaBárbara LennieLa clau
sura del amor a París. “Venècia ser
veixpercarregarpilesireplantejar
te la feina. Et connecta de nou amb
el teatre com a manera de veure la
vida.Mésenllàdeveureelsespecta
clesestractadelesconversesposte
riors, onveusquecadascúels inter
pretademaneresfinsitotantagòni
ques. Ide lesconferències,ongrans
mestres donen visions oposades i
certes de la naturalesa del teatre. A
l’horade treballar et dónamolta lli
bertat pensar que hi hamoltes ma
neresdefer. Hihaalgunacosaaquí
quem’emocionaquanta la llibertat.
Trobes gent ambunestil propi, que
significa la convicció absoluta en
unacosaque fas. I aixòéselquehas
debuscarcomaartista”.
Per a l’actriu Irene Escolar (Ma

drid, 1988) ja són cinc anys de Bie
nal;éslaguanyadoradelGoyaal’ac
triu revelació perUn otoño sin Ber
lín iquedesprésdel’estiutornaamb
El públicodeLorca, i diu que veient
moltes obres a Venècia ha desco
bert el tipusde teatre que li agrada
ria fer. I s’ha alimentat dels millors
directors. “La Biennal t’obre un
món. Veus com els grans s’enfron
ten a la seva feina i des de quin lloc.
Jo m’he agafat després a moltes de
les coses que he après. Venècia
m’ha donat molta llibertat, perquè
quan surts d’aquí t’enfrontes a tu
mateixa treballant amb els millors.
Quan torno sempre em sento molt
forta imés lliure”, conclou.!

#tuitsdecultura
@Gil_peral
Miguel Gil Periodista

#FleetStreet la que fue la calle más
importante del periodismo se que
da sin periodistas

@XavierFina
Xavier Fina Escriptor

‘Songs of LeonardCohen’. ‘Suzan
ne’, ‘So long,Marianne’, ‘Sisters of
mercy’. Una volta i una altra a aquell
vinil. Les festes al carrerMuntaner.

@openculture
Open Culture Revista

L’artista AiWeiwei mostra el dit als
símbols d’autoritat a tot el món
http://goo.gl/qKGltF

@Charly_HV
Carlos H. Vázquez Periodista

“Voy a morir con la cabeza alta.
Sólo por ser buena”. Blanca Brisac
Vázquez era pianista y la mayor de
las #13Rosas

El cineastaPabloLarraín
debuta alTemporadaAlta
L’Ós de Plata de la Berlinale dirigeix el monòleg ‘Acceso’

JUSTO BARRANCO Venècia

El festival de Girona Tempo
rada Alta fa 25 anys, i ho cele
bra augmentant la seva aposta
per la programació internacio
nal. Un festival que va néixer
proposant als gironins tan sols
un petit cicle de teatre amb
“quatre espectacles molt di
vertits” s’ha convertit, un
quart de segle després, gràcies
a la tasca del seu director, Sal
vador Sunyer, en el principal
punt d’entrada del teatremun
dial a la Península. I en un dels
grans festivals del sud d’Euro
pa. El 30 de setembre comen
çarà l’edició d’aniversari, i en
espera de saber a finals d’agost
la programació completa, el
certamen ha començat a fer
públiques algunes de les apos
tes, entre les quals hi ha el de
but al festival del director xilè
Pablo Larraín, conegut pels
premis que ha obtingut el seu
cinema a Canes i a Berlín –on
va guanyar l’Ós de Plata per El
club–, que va ser nominat als
Oscar perNo i que ara es passa
al teatre amb Acceso.
Acceso és un monòleg cru i

amb tocs d’humor en el qual
l’actor xilè Roberto Farías dó
na vida a Sandokan, un home
obsessionat per tenir accés a la
societat, per deixar de ser una
persona marginal. I el de Lar
raín no serà l’únic monòleg de
procedència internacional.
Entre els espectacles anun
ciats ja hi ha el Werther! de
Goethe dirigit per l’alemany
Nicolas Stemann.
A Werther!, que es podrà

veure per primera vegada a

Espanya, Stemann revindica la
figura del jove Werther, un
dels símbols del romanticisme
alemany. L’actor austríac Phi
lipHochmair serà l’encarregat
de protagonitzar una posada
en escena molt personal: Ste
mann ha traslladat el monòleg
a l’època actual per posar a
prova l’obsessió amorosa del
romanticisme de Goethe... a
l’època de les xarxes socials.
El Temporada Alta encara

ha anunciat una altra de les es
trenes internacionals que es
podran veure a partir de se
tembre: António e Cleópatra,

també estrena a Espanya. El
seu creador és Tiago Rodri
gues, un director, autor i actor
que lidera l’avantguarda escè
nica portuguesa i també debu
ta al festival. Rodrigues pre
sentarà una nova creació a
partir del clàssic de Shakespe
are. Amb l’esperit transgressor
dels protagonistes com a prin
cipal referent, l’obra parlarà
de la parella com a centre de
totes les dicotomies, des de la
mirada dels intèrprets, els ba
llarins i coreògrafs Sofia Dias i
Víctor Roriz. El Teatre de Salt
serà l’encarregat d’acollir
aquesta producció el 26 de no
vembre.

A la programació internaci
onal també figura una produc
ció molt esperada que ja es va
anunciar l’any passat com a
part d’un projecte més gran
del director flamenc Guy Cas
siers: l’adaptació teatral de la
novel∙la Les benèvoles de Jo
nathan Littell, guanyadora del
premi Goncourt i que narra en
primera persona les atrocitats
del règim nazi guiantse per
un oficial de les SS que partici
pa activament en l’Holocaust.
Es podrà veure el 19 i el 20 de
novembre al TeatreMunicipal
de Girona.
A més, un dels grans direc

tors europeus, el polonès
Krystian Lupa, dirigirà dos ac
tors catalans, Mercè Arànega i
Pep Cruz, en una de les obres
del seu autor favorit:Davant la
jubilació, un àcid text de Tho
mas Bernhard, una peça que
aborda una de les polèmiques
que van sacsejar l’Alemanya
dels anys setanta: el cas Filbin
ger. A causa del seu passat na
zi, Hans Filbinger es va veure
obligat a dimitir del seu càrrec
com a primer ministre d’un
dels lands alemanys.
Entre les produccions locals

més destacades hi haurà Art,
de Yasmina Reza, protagonit
zada per Pere Arquillué, Fran
cesc Orella i Lluís Villanueva i
dirigida per Miquel Górriz, i
La quinta del biberó, que serà
l’espectacle inaugural del fes
tival. Dirigida per Lluís Pas
qual, està construïda a partir
dels testimonis dels supervi
vents d’aquella generació de
joves que va protagonitzar el
desenllaç de la Guerra Civil.!

SERGIO ARMSTRONG

El xilè Roberto Farías en una escena del monòleg de Pablo LarraínAcceso

ANDREA AVEZZÙ

Davant San
GiorgioMaggiore.
Entre els gondolers,
d’esquerra a dreta,
Oriol Pla, Irene

Escolar, IvánMora
les, Bárbara Lennie i
Israel Elejalde
fotografiats ahir a
Venècia

A la Biennal d’aquest
any hi ha professors
comWillemDafoe,
DeclanDonnellan i
RomeoCastellucci

L’alemanyNicolas
Stemann portarà el
romàntic ‘Werther’
de Goethe a l’època
de les xarxes socials

DeMarcel Borràs
a Roger Bernat

!Per laBiennaldeTeatre
d’aquestanypassarà
unabonamostradel teatre
peninsular. Intèrpretscom
araMarcelBorràs,Aina
Clotet,MònicaAlmirallo
LaiaDuran,directorscom
araMartíTorras–creador
de l’exitosaRhum–oCar
lotaFerrer, elnoudirector
delFestivaldeTardorde
Madrid,CarlosAladro,
NarcísPuig,delTempora
daAlta... I elsdoscreadors
catalansquehanfet tallers i
hanmostratambgranèxit
les sevesobresa laBiennal:
BlaiMateu–aquiAladro
persegueixperBèstiesperò
quetégira finsa l’any2018–
iRogerBernat.


