
Teatre i dansa

N O T H O  PERDIS

La mort i la vida
ENS

AGRADA
Alba Pujol explica la historia del seu pare amb l’ajuda de Pep 

Cruz a ‘Aquest país...’, l’últim muntatge de creació d’Álex Rigola

AL EX RIGOLA VA rebre l’encárrec de la Sala 
Beckett de crear un espectacle sobre la mort.
I va enrolar-hi l’Alba Pujol. Van com entar a 
investigar, sen se saber qué explicarien. “Eli 
sabia que el meu pare tenia cáncer de pulmó, 
i que li havien donat mesos de vida”, ens 
explica l’actriu. Van anar a parlar amb ell i, de 
mica en mica, va acabar convertit 
en el centre de l’espectacle, el 
títol del qual, Aquest país no 
descobert que no deixa tornar de 
les sevesfronteres cap deis seus 
viatgers, prové de Hamlet.

Al final, la vida
El pare de l’Alba, catedrátic 
d’Economia, homeam bgran  
bagatge, els serveix per “parlar 
de la mort i acabar parlant de la 
vida”. El vanacompanyarenels 
seusúltims mesos: “Ell estava 
encantat, perqué li agradava 
molt compartir el que sabia i 
estava molt a gust. Estava content 
de fer amb nosaltres tot aixó. 
Quina forma tindrá,aixó?em

La dramaturga i 
actriuAlba Pujol 
conversa amb el 
seu p ared uran tel 
seuúltim  cicle de 
quimioterapia.

Per la poética i 
posada en escena 
de Rigola.

Sala Beckett. 

M:Poblenou.Finsal23 
defebrer. 10-20 €.

pregunta va. Em  sapgreuqueno ho hagivist”. 
Josep Pujol, encarnat per Pep Cruz, va morir 
poques set manes abansde restrena.

De 180 pagines d’entrevista, Rigola va 
baixar-ho tot a 2 3 , per, segons Pujol, “dibuixar 
un pensament”, amb afegits provinents de 
l’entrevistat (Cioran, Gil de Biedma) i del

creador (Handke), que ressonen 
durant lafunció.

Construir un personatge
L’A Iba té moltesganes de pujar 
a l’escenari amb la historia del 
seu pare, decompartir un tros 
d’intimitat. I mésen aquesta 
última etapa de Rigola, on no 
deixa que els actors s’aprenguin 
el text i “et despullad’artifici, 
no t ’estalvia cap part del cam í”. 
“No soc u n personatge, sino 
una persona, perqué la persona 
sempreés més interessantque 
el personatge”, diu l’actriu. “Jo  
faig de jo, pero també he hagut de 
construiraquest jo”, afegeix. 
MA.Gomila

Grans obres que no 
et pots perdre

FEÍSIMA
ENFERMEDAD...

★★★★
La Calórica ha recuperat 
el seu primer muntatge 

totcoincidintambelseu 
desé aniversari. De traca i 

mocador.
T. Lliure: Gracia. M: Fontana. 

Fins al 31 de gener. 9-23 €.

LA IMPORTANCIA 
DESER FRANK

★ ★★★
El Wilde de Selvas és una 
incandescentcomédia 
ambunindefinitairede 

musical pop.
T. Poliorama. M: Catalunya. 

Fins al 16 defebrer. 20-29 €.

HITS
★★★★

Ara sí. Última oportunitat 
perveure elTricicle en un 

escenari amb el seu catáleg 
de gags inoblidables.

-> T. Coliseum. M: Universitat. 
Fins al 29 de marg. 20-38 €.

HERENCIA
ABANDONADA

★ ★★★
Una bomba de rellotgeria 
ambcaradesenyora de 

provínciesd’una pel-li de 
Bardem.

-> Sala Beckett. M: Poblenou. 
Fins al 2 defebrer. 10-15 €.
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