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Cruz reprodueix les paraules del pa-
re de l’actriu en les xerrades que Jo-
sep Pujol va tenir amb ella i amb Ri-
gola i que, amb naturalitat i sense 
melodrama, reflexionen sobre 
l’amor, la feina, el passat i el funeral. 

“Quan la fi és molt propera, tot el 
que és superflu desapareix. Hi ha 
una mirada més intensa i no hi ha 
pors”, afirma el director. L’especta-
cle parla, precisament, de no témer 
la mort sinó d’assumir-la perquè tot 
sigui més plàcid. Aquesta idea es re-
força amb les explicacions projecta-
des a escena de l’oncòleg Enric Be-
nito. “Ell va plantejar que la perso-
na, quan s’està morint, pot donar 
exemple. Pots espantar-te i espan-
tar el teu voltant o pots fer que l’ex-
periència no sigui traumàtica. El 
meu pare, potser per la necessitat 
que allò fos útil, va intentar fer un 
repàs de la gent que tenia al voltant, 
del que havia après d’ells i de tot el 
que va viure”, assenyala Alba Pujol.  

Sense filtres i amb totes les pors 

L’actriu s’interpreta a si mateixa, un 
repte que a simple vista pot semblar 
senzill però que, segons Pujol, no ho 
és gens. “Quan ens vam posar a as-
sajar pensava: hauria de ser molt fà-
cil, perquè aquestes frases les he dit 
jo. Però és mentida, perquè vam co-
mençar a buscar moltes capes. Vaig 
descobrir el meu llenguatge, què vo-
lia dir amb aquelles paraules”, re-
corda l’actriu. La dramatúrgia de 
l’obra, pràcticament imperceptible, 
posa en escena els intèrprets sense 
cap façana ni cap disfressa. “Dema-
nem als que són a l’escenari que es 

mostrin com a persones, no com a 
actors que saben fingir les emocions 
d’uns personatges”, diu Rigola, que 
subratlla que aquest exercici “re-
quereix d’una gran generositat ac-
toral” perquè, per als actors, “vol dir 
no posar filtres, presentar-se en pri-
mera persona, totalment despu-
llats, oberts, amb les seves pors”. 

Lluny de patir perquè cada fun-
ció impliqui burxar en una ferida (el 
pare de l’actriu va morir a l’octu-
bre), Pujol viu aquest procés inter-
pretatiu com un regal que transfor-
ma en una creació poètica el comi-
at del seu pare. “Durant la vida del 

pare el meu paper va ser d’acompa-
nyament. I sobre l’escenari, el meu 
paper consisteix en acompanyar el 
Pep perquè surtin tots aquests pen-
saments. Faig l’exercici d’escoltar-
lo i no me’n cansaria mai, em sem-
bla meravellós”, subratlla l’actriu. 
Rigola, que ja va treballar en aques-
ta línia en obres anteriors, està con-
vençut que el futur de la interpreta-
ció va cap aquí. “No són menys inte-
ressants les vides de totes aquestes 
persones disposades a obrir-se als 
escenaris que els personatges sha-
kespearians –afirma–. I viuen con-
flictes iguals o superiors a ells”.e

Alba Pujol i 
Àlex Rigola a la 
Sala Beckett, 
on estrenen 
Aquest país no 
descobert que 
no deixa tornar 
de les seves 
fronteres cap 
dels seus 
viatgers.  
JORDI ROVIRALTA 

“Quan la fi és molt 
propera, tot el que és 
superflu desapareix”

Àlex Rigola i Alba Pujol estrenen a la Sala 
Beckett una obra sobre la mort del pare d’ella

ARTS ESCÈNIQUES

El dramaturg i director Àlex Rigo-
la volia fer un espectacle sobre la 
mort, però li ha sortit una obra so-
bre la vida. Davant la proposta de la 
Sala Beckett d’idear un muntatge 
que encaixés al cicle Memento Mo-
ri, Rigola va començar a documen-
tar-se, a estudiar els existencialistes 
i a furgar en tot allò que tingués re-
lació amb la mort. Fins i tot va assis-
tir a algun death cafe, les trobades 
entre diverses persones per parlar 
de la fi de la vida. Però al final el dra-
maturg va descobrir que la llavor del 
futur muntatge la tenia més a prop. 
“Sabíem que el pare de l’Alba [Pujol] 
estava fent sessions de quimioterà-
pia per un càncer de pulmó amb me-
tàstasi i que la vida se li acabaria. 
Vam entrevistar-lo per veure si po-
dria formar part de l’espectacle i va 
resultar ser un personatge molt in-
teressant”, explica Rigola. 

El dramaturg ha convertit les 
converses amb Josep Pujol i Alba 
Pujol durant la fase final de la vida 
d’ell en la matèria primera d’un 
muntatge que aborda la mort de ca-
ra i que convida el públic a parlar-ne 
sense embuts a la sortida. Aquest 
país no descobert que no deixa tornar 
de les seves fronteres cap dels seus vi-
atgers (el muntatge pren el títol dels 
últims versos del monòleg de Ham-
let) s’estrena avui a la Sala Beckett 
després d’haver passat pel festival 
Temporada Alta. Alba Pujol s’inter-
preta a si mateixa, mentre que Pep 
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El Festival Sâlmon escampa les arts vives més experimentals
CaixaForum, el Macba i les Piscines 
Picornell. 

Obert a tota creació relacionada 
amb les arts vives, al Sâlmon s’hi po-
den veure peces de dansa, perfor-
mances, teatre i obres que fusionen 
diverses disciplines. L’element que 
les uneix totes és l’experimentació. 
Per això aquest any el festival acolli-
rà propostes com el solo Why should 
it be more desirable for green fire 
balls to exist than not? de Georgia 
Vardarou, una creadora grega que 
treballa el diàleg entre el cos i la 
imatge des de l’abstracció. També 
passaran pel Sâlmon Várvara de 
Bárbara Sánchez, que s’acosta a la 
figura de Maria Magdalena amb una 
mirada contemporània, i Los Volu-
ble, uns habituals del Sónar que 
amb Flamenco is not a crime disso-
len les fronteres entre l’electròni-

ca i el flamenc en una solució d’alt 
voltatge polític. 

Si bé un bon gruix de la progra-
mació del Sâlmon prové de les resi-
dències d’artistes en equipaments 
de la ciutat, el festival també resca-
ta algunes peces que ja s’han estre-
nat. És el cas de Kultur d’El Conde 
de Torrefiel, que es va poder veure 
al festival Temporada Alta, i Pienso 
casa, digo silla de Las Detectives, 
una creació centrada en les visionà-
ries de l’Edat Mitjana que ja es va 
presentar al Festival Grec. Entre els 
noms d’aquest any destaca també 
Marta Izquierdo, que ha elaborat 
una peça sobre les majorettes a par-
tir dels seus atributs i vocabulari 
corporal, i Óscar Bueno, que explo-
ra la idea d’imaginar sons i de repre-
sentar una banda sonora a través 
d’imatges visuals.e

Georgia Vardarou és una de les artistes convidades 
al Festival Sâlmon. ALINA LEFA / FESTIVAL SALMON

Els últims anys el Festival Sâlmon 
ha centrat els esforços en escampar 
les propostes artístiques i aconse-
guir, així, que els resultats de llargs 
i intensos processos de creació es 
poguessin veure per tot Barcelona. 
En la nova edició del festival, que 
comença avui i s’allargarà fins al 16 
de febrer, la filosofia es manté. “Vo-
lem fer extensibles a tothom les cre-
acions dels artistes que han rebut 
un acompanyament de diversos es-
pais i estructures de Barcelona”, diu 
la directora del festival, Cristina 
Alonso. Per això la programació del 
Sâlmon ocuparà des del Graner, La 
Caldera i el Mercat de les Flors fins 
a espais més o menys insòlits com el 
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