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DIVENDRES, 15 DE MAIG DEL 2015 ara   

➜ 
‘BARRIBROSSA’ 
CIUTAT VELLA (BARCELONA) 
Joan Brossa inspira una nova 
edició d’aquesta gran troba- 
da anual que inclou manifesta-
cions culturals diverses: teatre 
de text i d’autòmats, Comme- 
dia dell’Arte, música, perfor-
mances… 
➔ Del 19 al 24 de maig 

➜ 
CIUTAT FLAMENCO 
MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA) 
Dansa, música i molta voluntat 
de mostrar els fruits de la hibri-
dació de gèneres i llenguatges 
són els trets identitaris d’un 
festival organitzat amb la voca-
ció d’incitar la curiositat d’inici-
ats i neòfits. 
➔ Del 21 al 24 de maig 

➜ 
‘CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE’ 
TEATRE CONDAL (BARCELONA) 
Un concert? Una peça teatral? 
Més aviat la barreja de les dues 
coses: un concert teatralitzat 
en clau de comèdia per acostar 
a tots els públics algunes de les 
peces més conegudes de la 
música clàssica. 
➔ Fins al 31 de maig 

➜ 
‘FANG A LES COSTELLES’ 
TEATRE GAUDÍ (BARCELONA) 
El dramaturg Gerard Vázquez 
parteix de la identificació de 
quatre soldats britànics abatuts 
durant la Primera Guerra 
Mundial per propiciar un debat 
sobre temes com el sentit de 
donar la vida per certes causes. 
➔ Fins al 31 de maig 

➜ 
‘ENTREMESES’ 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
El madrileny Teatro de la 
Abadía celebra 20 anys amb un 
dels seus espectacles emble-
màtics, un tríptic d’entremesos 
cervantins marcats per l’ambi-
entació rural i el to còmic. 
➔ Fins al 7 de juny
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D’on neix el desig d’adaptar al teatre 
Incerta glòria? 
El meu avi havia estat a la Guerra Ci-
vil, i quan jo era petit me l’explicava per 
capítols i em fascinava: des de com va 
entrar a l’exèrcit fins a la fugida del 
camp de concentració d’Argelers. I la 
meva àvia m’explicava què succeïa ales-
hores a la ciutat de Barcelona. Era un 
material que ja tenia al cap. 
 
O sigui que és una idea que ve de lluny.  
Sí. Jo estava pensant com traduir les vi-
vències familiars a l’escena i fa uns deu 
anys vaig llegir Incerta glòria i vaig que-
dar atrapat. És una novel·la que parla de 
la guerra però és molt més que això, és 
una obra que es pregunta molt sobre el 
sentit de la vida. Té quatre protagonis-
tes, d’entre 23 i 26 anys: la parella for-

mada pel Lluís i la Trini, el Soleràs i el 
Cruells, i entre ells hi ha una trama 
amorosa.  

 
I quin paper hi té 
la guerra? 
La guerra és un 
catalitzador d’ac-
cions i de pensa-
ments. Són uns 
pensaments que 
segurament apa-
reixen quan ja has 

passat l’equador de la vida, però, en el 
seu cas, als 26 anys ja es fan pregun-
tes que segurament no es farien i pre-
nen determinacions que possible-
ment no prendrien.  
 
Com s’adapta una obra tan extensa? 
Amb molta tristesa, perquè has de pres-
cindir de trames i personatges. No que-
da més remei que condensar-ho dramà-

ticament i conservar les tensions que 
puguin mantenir l’atenció dels especta-
dors. Però l’adaptació només pot ser la 
cosina petita de la novel·la.  
 
Com es modifica una novel·la pel fet de 
portar-la al teatre? 
El teatre no pot ser acció, com el cine-
ma. Quan trasllades una batalla al tea-
tre és millor transcriure-la poètica-
ment, però en canvi el cinema passa 
molt per sobre de la reflexió, mentre 
que el teatre és un terreny perfecte per 
a la reflexió i el debat. I els debats són 
el que realment té d’interessant la peça. 
 
Què té d’interessant que un director de 
la teva generació miri al passat a través 
de la mirada de Sales? 
Aquesta obsessió per Kierkegaard del 
mateix Sales, i sobre l’existencialisme, 
que fa que et facis preguntes, crec que 

no és una mirada al 
passat, sinó una 
contínua reflexió 
amb vistes al futur. 
 
¿Ha sigut compli-
cat treballar amb 
actors a qui no havi-
es dirigit mai? 
No. Crec que pugen 

bones generacions actorals. M’he sen-
tit molt còmode, ens hem entès molt bé 
escènicament. El problema sempre es-
tà a com mantenir aquesta vida després 
de 40 funcions. 
 
Quina clau els has donat? 
La mateixa que he anat utilitzant en els 
últims anys. Cada vegada penso més 
que els actors haurien de ser ells matei-
xos a l’escenari. No sóc gaire partidari 
de la composició del personatge. 
 
Com es crea un bon personatge? 
Crec que el que crea el personatge són 
les accions i les reflexions; l’important 
és fer-los teus, que sembli que aquestes 
reflexions són teves. Cada vegada de-
testo més la farsa, l’exageració actoral. 
Em fa sentir estúpid a la platea. Aquest 
teatre en què amb el to ja t’indiquen on 
has de riure.  
 
El detectes sovint? 
És un vici que abunda, en aquesta ciu-
tat n’hi ha molt. I a mi no m’agrada que 
als espectadors ens tractin com a imbè-
cils, i detesto el teatre amb musiqueta, 
amb cantarella o amb indicacions a tra-
vés de la veu d’on has de reaccionar o 
què has de fer.  
 
Què en farem de la generació que puja? 
El problema és què en farem del teatre. 
En el meu cas, aquesta peça no arriba 
perquè sí en aquest moment, com tam-
poc la pròxima que faré, El público, de 
Lorca. Tot i que he tingut la sort de poder 
escollir i aventurar-me en les obres que 
volia, em plantejo quines eren realment 
necessàries i quines no hauria d’haver 
fet. Em plantejo què representa la meva 
implicació amb el teatre.  
 
Però no sempre es pot escollir. 
Els artistes en aquest moment no són 
els que porten el timó del seu propi vai-
xell, des de fa temps es potencia més les 
empreses. Les subvencions estan pen-
sades molt més per a les empreses que 
per a les companyies, i per això les que 
decideixen són les empreses. Hi ha em-
preses privades que fa 20 anys que re-
parteixen diners públics, quan hauria 
de ser al revés. | BELÉN GINART

➔ ‘Incerta glòria’ de Jo-

an Sales ➔ Dramatúr-

gia i direcció: Àlex Ri-

gola. Amb Nao Albet, 

Marcel Borràs, Aina 

Calpe, Joan Carreras, 

Laia Duran, Pau Roca 

➔ TNC ➔ Del 20 de 

maig al 14 de juny

E S C E N E S

FRANCESC MELCION

Exresponsable del Teatre 
Lliure i actual director artís-
tic de la Biennal de Teatre de 
Venècia, disfruta adaptant 
grans novel·les a l’escena: 
ho va fer amb Bolaño i ara hi 
torna amb Joan Sales.

Àlex Rigola  
“No m’agrada que  
als espectadors ens 
tractin com a imbècils” 


