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explícit? Els personatges es
posen de coca fins a les ce-
lles i s’engeguen en els in-
terludis musicals típics de
les escenificacions de Rigo-
la. Alhora que entonen
cants esguerrats i ballen

com posseïts, a l’acostuma-
da pantalla de fons es pro-
jecten imatges del bombar-
deig d’Iraq i dels seus res-
ponsables engalzades amb
seqüències d’Eisenstein i de
Meirelles. D’altra banda, es

L
a virtut d’Àlex Rigola és
que sap mantenir
l’equilibri en la corda

fluixa de revisitar Shakespe-
are, dispensant un mínim de
respecte a la potència del
text i adoptant alhora una
estètica abocada a l’actuali-
tat, encara que una i altra
cosa segueixin camins ben
diferents que no acaben de
trobar-se.

Sobre el paper hi ha una
estimulant relectura del
clàssic a la llum dels efectes
col·laterals que provoca el
model occidental de socie-
tat, amb aquesta malaltissa
obsessió per la seguretat
que a la vegada genera un
potencial de violència tant o
més bèstia que el del con-
text històric de Ricard III.
Aquesta mirada tot just aflo-
ra en decisions com conver-
tir el reialme en un puticlub,
accentuar el gamberrisme
del protagonista, un magnè-
tic Pere Arquillué que sub-
ratlla les tares del monstre
amb una miopia de cul de
got, i en una infantilització
general del llenguatge i les
accions en consonància
amb la puerilitat que te-
nyeix la televisió i el cinema
de patró nord-americà. Així,
es duu al paroxisme les ad-
jectivacions gruixudes, els
renecs, l’escatologia i les
pulsions sexuals més primà-
ries, amb imatges tan exa-
gerades com el cavalló de
cocaïna que es disposa al
llarg de la barra de bar que
presideix l’espai i que es
llaura amb una targeta ban-
cària gegant. Calia ser tan

Crítica* teatre

Una fórmula esgotada?

La sensació de
‘déjà-vu’ travessa
un espectacle de
ritme trepidant

Francesc
Massip

Pere Arquillué, magnètic, i l’equip d’actors de Rigola fan un treball intens ■ JORDI SOTERAS

multipliquen les referències
de solucions escèniques de
Castorf (vídeo per a les acci-
ons ocultes) o de Necrosius,
el reiterat ús de micròfons i
l’acostumada estètica Ta-
rantino.

El conjunt d’intèrprets
habitual fan novament un
treball intens i còmplice,
amb interpretacions fulgu-
rants d’Alícia Pérez, Anna
Ycobalzeta i Chantal Aimée.
Tanmateix, resulta excessiu
el tractament degradat i ve-
xatori amb què es presen-
ten els personatges feme-
nins, així com l’aparició de
diversos actors caracterit-
zats com a Shakespeare
que, com estaquirots, sem-

blen visualitzar la debatuda
autoria múltiple que alguns
atribueixen a les seves
obres. La sensació de déjà-
vu traspassa un espectacle
de ritme trepidant que puja
de to en les escenes finals.
La fórmula, però, presenta
greus símptomes d’esgota-
ment i de fatiga. Renovar-se
o morir!

*
Ricard 3r, DE SHAKESPEARE.
TRAD.: SALVADOR OLIVA.
DIR.: ÀLEX RIGOLA.
ACT.: PERE ARQUILLUÉ, ALÍCIA
PÉREZ, ANNA YCOBALZETA,
JOAN CARRERAS, ETC.
TEATRE LLIURE.
27 D’OCTUBRE.

Músicade
joguina

Cabo San Roque presenta
el seu segon disc a L’Espai

El grup barceloní es
fabrica els seus
propis instruments a
partir del reciclatge

David Broc
BARCELONA

Cabo San Roque és un grup
indefinit que mai tanca ni
delimita les seves portes.
Ara mateix són vuit mem-
bres més o menys fixos,
però demà en podran ser
deu o cinc. “Som els justos
per poder fer el que fem… i
si s’apunta algú més, ben-
vingut”, afirma Ramon Gar-
riga, un dels integrants
d’aquesta formació instru-
mental de Barcelona que
acaba de publicar el seu
segon treball, França xica.
La fórmula es redueix a
“passar hores i hores al local
tocant i tocant”. “I quan
veiem alguna cosa que ens
interessa, ens hi llancem.
Parlant ens entenem molt
menys que tocant”, diu.

Mereixedors de compa-
racions amb rara avis com
Pascal Comelade, Yann Ti-
ersen, Emir Kusturica i
Mastretta, Cabo San Roque
fan realitat un punt de par-
tida molt diferent i molt poc
habitual en el món de la mú-
sica: la materialització d’un
discurs sonor personal, de
regust festiu, contorns mes-

tissos i sonoritat de joguina,
mitjançant instruments de
fabricació i creació pròpia.
La llista és interminable,
però destaquen el llaüt de
llauna, el pianet de raspall
de dents, el trombó de
dutxa, el trèmolo de grapa-
dores i les ungles de cabra,
entre d’altres. “De fet, la
passió per la construcció
d’instruments és d’en Roger
Aixut, un dels membres del
grup, i neix de les ganes de
tenir l’orquestra patafísica
al complet. Ja quasi la
tenim, tot i que és una feina
que mai s’acaba…”.

Aquesta obsessió pel re-
ciclatge de tubs, llaunes
d’oli, pots de detergent i
material d’oficina conver-
tits en instruments els ha
dut a ser qualificats d’he-
reus de la idiosincràsia cre-
ativa i musical de Comela-
de. Ells, però, defugen les
comparacions. “Pascal Co-
melade és un personatge
més dins l’infinit ideari de
les vuit personalitats que
configuren Cabo San
Roque, i ens agrada. Però si
ens posem a comparar, pot-
ser una diferència és que ell
acostuma a anar de negre i
nosaltres sempre de vermell
i blanc”. Música de circ, de
cabaret o de teatre de jogui-
na, el gran atractiu d’aquest
grup és veure’ls en acció.
Avui, a L’Espai (22 h).

ColePorter,unclàssic
deTemporadaAlta
Marta Ribera canta i
balla els temes del
compositor americà
al Teatre de Salt

Lara Bonilla
GIRONA

Algunes de les tonades més
cèlebres de Cole Porter for-
men ja part de la banda so-
nora del segle XX. Night &
Day, I’ve got you under my
skin i Let’s fall in love són
clàssics de la música de tots
els temps que es podran
sentir aquesta nit al Teatre
de Salt en la veu de la giro-
nina Marta Ribera. L’actriu,

ballarina i cantant actuarà
per primer cop tota sola
sobre l’escenari per inter-
pretar en català versions de
cançons mítiques de la mú-
sica nord-americana en l’es-
pectacle La nit de Cole Por-
ter, que s’estrena al Festival
Temporada Alta.
L’espectacle s’ha construït
al voltant d’una situació
dramàtica a partir de la qual
Marta Ribera recorrerà di-
ferents estats emocionals a
través de les cançons d’un
dels compositors de més
èxit del Broadway dels anys
20. Segons Daniel Anglès,
director de l’obra, es tracta
“d’un recorregut dramàtic

que serveix d’amplificador
de les emocions de cada una
de les cançons, mentre que
altres fan de transició”.
També s’aprofita el recurs
del viatge i el moment de so-
ledat de l’intèrpret quan ar-
riba a un teatre. Així, algu-
nes de les peces estan tre-
ballades des de la intimitat
del camerino. Marta Ribera
ha protagonitzat nombro-
sos musicals a Barcelona i
Madrid, com ara West Side
Story i Grease, però aques-
ta serà la primera vegada
que la gironina cantarà en
solitari amb l’únic acompa-
nyament del piano de Sergi
Cuenca. ■


