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ESTRENA AL TEATRE LLIURE

acabarà amb l’última funció. Però si 
ell [Rigola] es vol deconstruir, ¿qui 
millor que jo per acompanyar-lo en 
aquest moment transcendental?».
 Ivànov és un personatge depres-
siu i melancòlic, i en aquest muntat-
ge ha de ser un reflex del mateix Car-
reras quan no es troba bé. «És una 
desferra humana, encara que ell ho 
porta molt endins», diu l’actor.

Qüestió de maduresa

«Txékhov sempre m’ha interessat, 
però era incapaç d’entrar en la seva 
obra sense tenir cert bagatge de vi-
da», diu Rigola. El dramaturg va es-
criure Ivànov als 27 anys, «però està 
amarada d’una estranya maduresa». 
«Era metge i potser va intuir que la 
tuberculosi no li permetria tenir una 
llarga vida. Quan un veu que el camí 
que li queda fa baixada, mira les co-
ses amb un altre prisma, i més si no 
és creient. La mirada de Txékhov és 
molt filosòfica i essencial».
 L’obra, que es va estrenar el 1887 
a Moscou i dos anys després va ser 
presentada amb una nova versió a 

Àlex Rigola s’enfronta a Ivànov, el 
seu primer text d’Anton Txékhov, 
amb el propòsit de superar les con-
vencions del teatre en escenari. 
Quan el públic entri a la sala Fa-
bià Puigserver del Lliure, el pri-
mer que veurà serà els actors ju-
gant un partit de futbol, cridant-
se pel nom real i vestits de carrer. 
El director els ha demanat que por-
tin roba seva i fotos personals, que 
es projecten en pantalles situades 
als dos extrems de l’espai escènic. 
També es reprodueixen i amplien 
detalls d’escenes d’un muntatge 
que té en el repartiment Joan Car-
reras (l’Ivànov del títol), Nao Albet, 
Andreu Benito, Pep Cruz, Sara Es-
pígul, Vicky Luengo, Pau Roca, San-
dra Monclús i Àgata Roca.
 «Busco actors que transmetin 
certa veritat escènica», afirma Ri-
gola, que va capitanejar el Lliure 
entre el 2003 i el 2010, i a partir del 
novembre codirigirà els Teatres del 
Canal de Madrid. El seu objectiu és 
difuminar la frontera entre reali-

tat i ficció per connectar amb l’es-
pectador. Per a Joan Carreras, que ha 
treballat amb el director en 25 espec-
tacles, el repte és brutal: «No és fà-
cil desprendre’s d’una tradició tea-
tral. Buscar aquesta puresa suposa 
desposseir-se de tot perquè l’emo-
ció verdadera aparegui. Exigeix un 
alt nivell de compromís, de concen-
tració. És un procés de recerca que 
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Txékhov, reinventat
Àlex Rigola firma un muntatge actual i gairebé sense escenografia 
d’‘Ivànov’, la primera obra que porta a escena del dramaturg rus
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«Txékhov sempre 
m’ha interessat, 
però era incapaç 
d’entrar en la seva 
obra sense tenir cert 
bagatge de vida» Els actors d’‘Ivànov’, durant un assaig al Teatre Lliure. 
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Mazoni i Sopa de 
Cabra, a Sons Solers
3 Judit Neddermann i Arnal-Bagés completen el cartell 

M. C. 
BARCELONA

E
l festival Sons Solers comp·
tarà aquest any amb Sopa 
de Cabra, Mazoni, Judit 
Neddermann i l’orgànic 

duo format per Maria Arnal i Marcel 
Bagés. Tots ells actuaran el pròxim 
14 de juliol a Sant Pere de Ribes 
(Garraf), als jardins i a l’amfiteatre 
de la luxosa finca Mas Solers, l’antic 
Casino de Barcelona. Es tracta d’una 
cita diferent, que mima al detall els 
espectadors amb concerts sense cu·
es, ni aglomeracions ni actuacions 
solapades, una cita on és possible de·
gustar les propostes musicals d’una 
altra manera.
 La barreja d’estils del cartell 
d’aquesta nova edició, la quarta, 
promet un interessant còctel musi·
cal. Arnal i Bagés presenten el seu 
esperat disc de debut, el delicat 45 
cerebros y 1 corazón, un aplaudit tre·
ball que combina tradició i avant·
guarda i que ha comptat amb la col·
laboració del nord·americà Grey Fi·

lastine. En un registre ben diferent, 
la versàtil Judit Neddermann, jun·
tament amb la seva banda, barreja·
rà el repertori dels seus dos discos. 
Capaç d’oscil·lar entre el jazz, el pop 
i la world music, la cantant del Ma·
resme demostrarà la seva capacitat 
per acostar·se a qualsevol estil.

 Mazoni hi participarà amb el seu 
nou projecte musical a sota el braç, 
un disc en el qual desgrana acura·
des melodies acústiques a veu i gui·
tarra. És probable que Neddermann, 
que ha participat en tres cançons de 
l’àlbum Carn, os i tot inclòs, s’uneixi 
al músic de la Bisbal en la presenta·

ció del seu vuitè treball, que inclou 
des de peces romàntiques com Em to-
ques, em cures fins a himnes de reafir·
mació com Pedres.
 Els integrants de Sopa de Cabra, 
que van tornar a l’estudi el 2016 amb 
Cercles, prometen animar el personal 
amb el seu rock ple de hits nostrats 
com Si et quedes amb mi, L’Empordà i 
El boig de la ciutat i de noves cançons 
fruit d’una etapa més madura. Des 
del seu retorn a escena, la banda la 
integren els històrics Gerard Quin·
tana, Josep Thió i Cuco Lisicic, junta·
ment amb el guitarrista Peck Soler (al 
grup des del 1997), Ricard Sohn (ex·
teclista de Very Pomelo) i un nou fit·
xatge, el multinstrumentista Valen 
Nieto (Raydibaum). Sopa de Cabra va 
celebrar els 30 anys de carrera amb 
una gira i un concert a The Grand, a 
Londres, el 2016.
 Les entrades –gratuïtes per a 
menors de 12 anys– ja estan dispo·
nibles a la pàgina web del festival 
www.sonsolers.cat. Valen 25 euros 
anticipades i 35 a la taquilla. H

CITA A SANT PERE DE RIBES

La barreja d’estils 
de la quarta edició, 
prevista per al 14 de 
juliol, promet un còctel 
musical interessant
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Sant Petersburg, retrata la vida 
d’un home que ha anat a menys la 
dona del qual té una greu malaltia. 
La seva actitud davant la desgràcia 
suscitarà tota mena de comentaris 
de personatges que componen un 
microcosmos de la societat. Al fi·
nal, quan tot sembla que bufa a fa·
vor seu, pren una decisió dràstica.

Llenguatge del segle XXI

La part essencial sobre la naturale·
sa humana i el sentit de la vida es 
manté intacta; no així la més costu·
mista, traslladada a la nostra èpo·
ca. «L’Àlex ha sigut molt valent per 
explicar amb llenguatge del segle 
XXI una societat que era tan burge-
sa com la nostra», aplaudeix el ve·
terà Pep Cruz, que feia 17 anys que 
no treballava amb el director.
 «El més interessant és la reac-
ció de tots els personatges res-
pecte del patiment d’Ivànov: la in-
comprensió i la recerca d’una lògi-
ca quan de vegades no hi és. Aquí 
es troba la dificultat de la peça; 
no dona solucions, posa en esce-
na diferents idees contradictòri-
es i genera una reflexió sobre l’és-
ser humà», assenyala Rigola, que 
ha utilitzat com a brúixola el pes·
simisme filosòfic d’Arthur Scho·
penhauer. «Hi hem afegit algunes 
de les seves premisses», explica. 
El director promet una immersió 
en l’univers de Txékhov, i abans de 
final d’any dirigirà un altre text de 
l’autor rus. H


