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Rock’n’roll narra la caigu-
da dels mites: la del comu-
nisme pels intel·lectuals
compromesos i crítics
amb el capitalisme, i la
dels fans més radicals d’un
cantant de rock. Rigola en-
tén que cal tenir uns refe-
rents polítics i artístics pe-
rò que no es pot idolatrar
cegament perquè els ídols
tendeixen a corrompre’s.

L’obra dóna suficients
elements perquè, sense co-
nèixer el cop de taula que
van fer a Praga la primave-
ra del 1968 (que sense sor-
tir del Pacte de Varsòvia
van donar algunes lliber-
tats als ciutadans fins que a
l’agost els tancs van reim-
posar l’ordre), ni la bio-
grafia de Syd Barrett (un
dels fundadors de Pink
Floyd), l’espectador en-
tengui i aprengui d’aques-
tes històries. Tot i això, el
teatre reforçarà aquests
dos esdeveniments clau de
l’obra amb l’exposició de
fotografies de La Primave-
ra de Praga, dos documen-
tals sobre aquest fet histò-
ric, i la biografia de Syd
Barrett, així com les porta-
des dels discos d’un grup
que va ser un referent, sen-
se pretendre-ho probable-
ment, d’un grup de rock
psicodèlic txec (The Plas-
tic People of the Universe)
que no volia entrar en polí-
tica però que el seu posat i
les seves extravagàncies a
l’escenari així eren quali-
ficades per l’aparell soviè-
tic. El seu empresonament
va ser un dels elements
que va exaltar un sector
dels intel·lectuals. El mun-
tatge inclou fragments ex-
trets d’un recull de cartes
que els escriptors Milan
Kundera i el dramaturg
Václac Havel es van en-
viar sobre la necessitat que
els artistes s’impliquessin
en la política.

El balcó i els Stones
Havel acabaria sent presi-
dent de Txecoslovàquia i,
per aclarir el canvi de color
polític, va convidar els Ro-
lling Stones a fer un ma-
croconcert en un estadi on
els comunistes van exercir
la repressió. Abans del
concert, Havel i els músics
del grup de rock havien de
sortir a un balcó on els an-
teriors dictadors manats
per Moscou saludaven els

camarades. Resulta que la
sortida simbòlica no es va
poder fer perquè no va
aparèixer mai la clau del
protocol·lari balcó del cas-
tell de Praga.

Rock’n’roll es narra cro-
nològicament i alterna dos
espais, el jardí d’una casa
de Cambridge i l’habitació
d’un intel·lectual a Praga.

Els protagonistes viatjaran
als dos espais amb una
particularitat. Quan l’ac-
ció succeeixi a Praga la
imatge serà «en blanc i ne-
gre», comenta Rigola. Té
una argumentació: es co-
neix popularment el que
va passar a la Primavera de
Praga gràcies a les foto-
grafies que va fer Josef

Koudelka als carrers de la
capital. El director va in-
sistir en el treball d’inter-
pretació que aconseguei-
xen, sense cap element de
caracterització, envellir
una vintena d’anys durant
les dues hores que dura
l’espectacle.

Rigola torna a criticar el
sistema capitalista actual.

Ja ho ha fet abans en obres
com ara Glengarry Glen
Ross, de David Mamet
(2003), i Santa Joana dels
Escorxadors (2004), de
Bertolt Brecht. Aquesta
peça es va poder veure en
una sessió a Polònia. Ri-
gola recorda com la visió
crítica del capitalisme va
ser incendiària per un grup

de dramaturgs, periodistes
i crítics que van intervenir
posteriorment en un debat.
«Hi va haver qui va anar a
comprar una hamburguesa
al McDonald’s per ense-
nyar-nos-la en el col·loqui i
dir-nos que no toquessin el
capitalisme». Stoppard,
que va néixer a Txecoslo-
vàquia però que, de petit, es
va traslladar a Gran Breta-
nya, havia batejat un dels
protagonistes com a To-
mas, però va decidir can-
viar-lo pel de Jan perquè va
considerar que ell no podia
opinar sobre una història
que no havia viscut. Si Ri-
gola subscriu plenament
aquesta posició d’Stoppard
prudent, gens doctrinària,
no ho fa amb les peces de
rock que el dramaturg reco-
mana per a cada escena.
L’escena, situada al centre
de l’escenari, amb vuit file-
res per banda, permet que
el públic pugui «focalitzar»
la situació en una posada en
escena realitat i que té
molts elements cinemato-
gràfics.

Comunisme i rock’n’roll de Rigola
El director defineix el dramaturg Tom Stoppard com el Shakespeare d’avui en una obra que relaciona política i rock

● Syd Barrett va ser un dels funda-
dors de Pink Floyd. Stoppard va
decidir incloure aquest segon ele-
ment en l’obra (que ajuda a trobar
un nou fil entre la filla del filòsof
de Cambridge que es deixa persua-
dir per un Barrett sense límits)
quan va llegir una biografia en què
apareixia una foto del músic, enve-
llit, «tornant del súper amb paper
de vàter i pasta de dents», diu Ri-
gola. Aquell símbol per Stoppard
es va ensorrar. El músic que, a cau-
sa de l’abús d’àcids, es quedava
plantat dalt de l’escena incapaç de
tocar res, va haver de ser substituït
pels seus companys. I va quedar en

● El director Àlex Rigola torna a la direc-
ció del Lliure, quinze mesos després d’es-
trenar 2666, de Roberto Bolaño. La reober-
tura del Teatre Lliure es fa amb
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un segon pla, en un espai entre la
fama del passat i l’anonimat del
present. Barrett va morir el 2006
als 60 anys. Rigola indica que, a
vegades, els referents ho són sense
pretendre-ho: el cas més paradig-
màtic és el dels reprimits per les
forces de l’ordre que no volen ser
herois «només pretenen sobreviu-
re».

Richard Wright va morir ahir
El teclista Richard Wright, mem-
bre fundador del Pink Floyd, va
morir ahir als 65 anys de càncer. El
músic va aparèixer en el primer
disc del grup The Piper at the Ga-

Rock’n’roll, que relaciona el fervor pels
grups de rock amb el paper que han de
prendre els artistes davant la política, i con-
cretament, a Praga des de la Primavera del
68 fins a la caiguda del mur, el 1990. El

muntatge s’estrena dijous i es podrà veure a
la sala Fabià Puigserver (els actors estan si-
tuats al centre, fet que recorda l’històric
Lliure de Gràcia) fins al 19 d’octubre. Ri-
gola diu que Rock’n’roll és la millor obra

tes of Dawn (1967), juntament amb
Syd Barrett, Roger Waters i Nick
Mason. Davie Gilmour entraria en
la banda després, a causa de la baixa
de Barrett. Familiars del pianista i
teclista van demanar que se’ls res-
pectés la privacitat en aquests mo-
ments difícils. Es van limitar a con-
firmar que Wright va morir de càn-
cer, diagnosticat recentment. Des-
prés que Waters abandonés el grup
el 1981, Wright, Gilmour i Mason
van continuar amb el grup. El teclis-
ta havia participat en les diverses re-
aparicions del grup de rock psico-
dèlic, icona de la joventut convulsa
del Maig del 68.

de Tom Stoppard, un autor al qual defineix
com el Shakespeare d’avui, perquè aconse-
gueix interessar tant intel·lectuals com pú-
blic menys culte en unes peces de diferents
nivells de lectura.

Pink Floyd, símbol d’una joventut


