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Àlex Rigola s’inspira en Gus van Sant per al seu ‘Ricard III’

Àlex Rigola s’enfronta a un nou Shakespeare mentre Joan Font signa una aproximació al Quixot

El Lliure i Comediants
estrenen a Almagro

Toni Vall
BARCELONA

Rigola comenta que la
mirada sobre ‘Ricard III’
va començar a agafar
sentit quan va veure

‘Elephant’, film
de Gus van Sant

E
l Teatre Lliu-
re amb ‘Ri-
card III’ i
Comediants

amb ‘Elogio de la
locura’ seran dues
presències catala-
nes de luxe al Festi-
val Internacional de
Teatre Clàssic d’Al-
magro d’enguany.

Amb la voluntat de conti-
nuar sent “un festival viu que
torna als clàssics per contri-
buir a la reflexió sobre el pre-
sent” –com explica el director
del certamen, Emilio Hernán-
dez–, del 29 de juny al 24 de
juliol tindrà lloc la 28 edició
del Festival Internacional de
Teatre Clàssic d’Almagro.

Dins la programació de la
present edició, destaca la pre-
sència de diverses aproxima-
cions al Quixot motivades pel
quatre-cents aniversari de la
seva publicació. Comediants
estrenarà a Almagro Elogio de
la locura, espectacle basat en la
poètica del Quixot. Destaquen
també les tres versions dife-
rents del Ricard III de William
Shakespeare.

Una de les tres aproximaci-
ons va a càrrec del Teatre
Lliure amb direcció d’Àlex Ri-
gola i es veurà a Almagro del 2
al 6 de juliol. El director català
destaca que “no es tracta d’u-
na aproximació catòlica al
text de Shakespeare sinó tras-
lladada al temps actual”. “L’o-
bra explica el procés de crei-

xement d’un personatge que
desitja ser rei a qualsevol
preu”. Rigola afegeix que la
mirada sobre Ricard III va co-
mençar a agafar sentit quan
va veure Elephant, el film de
Gus van Sant sobre la massa-
cre que dos joves van cometre
en un institut nord-americà:
“Tant a Elephant com a Ricard
III, la pregunta fonamental és
per què els personatges actu-

en com actuen. Com els ha
educat la societat? Tot val per
escalar socialment?”.

En aquest sentit, Rigola fa
un paral·lelisme interessant:
“Els motius que exposa Ricard
III per justificar-se són molt
semblants als que Bush va fer
servir per justificar la inter-
venció a Iraq”. Per acabar de
perfilar la descripció del
muntatge, el director explica
que és una aproximació tragi-
còmica que té lloc en un bar
nocturn que podria molt ben
ser la seu de les reunions de
Los Soprano. L’espectacle arri-
barà la temporada que ve al
Teatre Lliure de Montjuïc.

Per la seva banda, Joan Font,
director de Comediants, ex-
plica que Elogio de la locura és
un espectacle de carrer que

omplirà Almagro d’imatges
“sobre la poètica del Quixot de
manera que l’espectador as-
sisteixi a un joc amb els som-
nis i la utopia que desprèn el
text de Cervantes”. I afegeix:
“Cervantes va crear el primer
home autènticament lliure de
la modernitat i la seva odissea
permet fer una profunda re-
flexió sobre la bogeria i la lu-
cidesa. Provocar que la il·lusió,
l’alegria i el somni vencin per
una vegada la realitat”. Elogio
de la locura es podrà veure
també en ciutats com Segòvia,
Vitòria i Bilbao.

Emilio Hernández destaca
que les xifres de l’edició d’en-
guany inviten a l’optimisme.
S’han programat un total de
cinquanta espectactes, dotze
dels quals, estrenes absolutes,
que suposaran cent represen-
tacions al llarg del mes que
dura el festival. La inaugura-
ció del certamen tindrà lloc el
29 de juny amb la presència
de l’actor francès Michel Pic-
coli, que rebrà el premi hono-
rífic del festival i interpretarà
fragments del Quixot.
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The Real Thing

Arrencada a mig gas
Pere Pons

The Real Thing. III Festival de Jazz de Reus. Teatre

Fortuny, 27 de maig.

Per tercer any consecutiu, Reus ha donat la benvinguda a
una nova edició d’un festival de jazz amb voluntat de con-
solidar la seva celebració i construir els fonaments que ga-
ranteixin el seu futur. Tant la varietat com la quantitat de
propostes que ofereix el cartell d’enguany (Jimmy Cobb, Ig-
nasi Terraza, Jacqui Naylor, Albert Bover, Kathy Autry, Alvin
Queen i Manhattan Transfer, entre altres) són un aval més
que notable. Però encara resulta més meritori l’empenta i
l’esforç del col·lectiu Amics del Jazz de Reus com a respon-
sables que fan realitat aquesta iniciativa.

Malgrat que en la passada nit, en el transcurs de la sessió
inaugural, la proposta que va oferir The Real Thing no es va

ajustar del tot al que s’espera d’una primera nit en un gran
festival, l’ambient i l’atmosfera que es podia respirar a l’en-
torn transportava el sabor del jazz a través de les partícules
de l’aire. Un pati de butaques a mig omplir no ajudava a
crear el caliu necessari per a una gran vetllada, però encara
ho facilitava menys una formació disposada a complir amb
correcció i poca cosa més.

Amb la llegenda de Jimmy Cobb asseguda a la bateria, el
polivalent Ronnie Mathews al davant de les tecles i l’infal-
lible Reggie Johnson al contrabaix, va resultar xocant que fos
el jove Eric Alexander al saxo tenor qui acabés enduent-se les
més sonores ovacions de la vetllada. El noi, nascut a Chicago
i format a Nova York, bufa a la manera de Joe Henderson, i
malgrat que la seva tècnica i el seu so tinguin unes virtuts
comunes a la d’altres saxos tenors del seu nivell, tant el seu
estil personal com el seu posat li concedeixen un elegant toc
de distinció.

Cobb, per la seva part, va reduir la seva valorada subtilesa
a una mínima expressió i les seves intervencions van ser més
aviat planes. El repertori, amb bones dosis de swing, hard-bop,
blues i alguna balada, va beure tant de temes propis com de
composicions de Thelonius Monk. Al final, l’esperit coltranià
va planar pel Teatre Fortuny de Reus, però la sensació que
havia estat una vetllada inaugural a mig gas va acabar sent
el regust dominant.
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Arbúcies crea
un festival
alternatiu a
l’Acampada
Jove de la JERC

Quirze Montsoliu
ARBÚCIES

D
avant la decisió
de la JERC de
traslladar en-
guany la seva
Acampada Jove

d’Arbúcies –on va néixer fa 10
anys– a Sant Celoni, l’Ajunta-
ment d’Arbúcies ha reaccio-
nat organitzant un altre cer-
tamen, el PopArb, que, tal
com el seu nom indica, estarà
dedicat íntegrament al pop.
Plantejat com un festival d’un
sol dia –si més no, en aquesta
primera edició: el PopArb tin-
drà lloc el 23 de juliol per no
coincidir amb l’Acampada Jo-
ve, anunciada per als dies 14,
15 i 16 del mateix mes–, en el
cartell inicial hi figuren grups
reconeguts com Antònia Font,
Miqui Puig, Mishima i Guilla-
mino i nous valors com San-
josex i Nevera, a més de la
banda local Els Carburos. Es
tracta d’una selecció –encara
per completar– que explica
clarament la filosofia del fes-
tival, que no és altra que la de
convertir-se en punt de troba-
da del pop independent fet al
Països Catalans, al marge de la
llengua que s’utilitzi.

La iniciativa municipal ha
estat molt ben acollida pels jo-
ves de la contrada, essencial-
ment de la zona Mont-
seny-Guilleries. Els sectors tu-
rístics també han expressat la
seva satisfacció, tant els boti-
guers com els restauradors i
hotelers, “per la magnífica idea
que ha tingut l’Ajuntament
d’organitzar aquest festival
amb l’objectiu de no deixar orfe
el poble d’un esdeveniment
com el de l’Acampada que des
del 1995 ha promocionat la
població arreu del país”, ha
manifestat Joan Badia, presi-
dent de l’Associació de Comer-
ciants de la Vall d’Arbúcies.
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Albert Carbonell guanya
el Tercer Concurs de
Composició d’Òperes
per a Escolars
Redacció
BARCELONA

L’òpera Lisístrata del
compositor Albert Carbonell ha
estat la guanyadora del Tercer
Concurs de Composició
d’òperes per a Escolars
convocat per l’Institut
Municipal d’Educació de
Barcelona, el Gran Teatre del
Liceu i l’Escola Superior de
Música de Catalunya, dotat
amb 9.000 euros. La finalitat
del concurs és dotar d’obres el
programa Òpera a Secundària,
en què participen activament
alumnes de diversos centres
del país. Enguany s’hi havien
presentat onze obres.


