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“No hi ha millor
escola que treballar
amb grans textos”
La intenció d’Àlex Rigola al capdavant del Teatre Lliure és ambiciosa i
enriquidora: abordar temes contemporanis que interessin a la societat d’avui

i que li facin pensar el perquè de les situacions. Des dels 33 anys està al

capdavant d’un dels teatres amb més pressupost després del Nacional i, mirant

enrere, recorda que va començar amb il·lusió i un punt d’insensatesa. Se

n’anirà el 2011 per buscar noves oportunitats. (Text: Adriana Clivillé.

Fotos: Maider Mendaza)

fessional: Joan Ollé (del festival de Sitges) i
Borja Sitjà (del Grec).
En la meva trajectòria hi ha un gran nom: el
director Joan Ollé. Fins i tot després del meu gran
error que van ser Les troianes, d’Eurípides, l’any
1988 al Sitges Teatre Internacional, em va deixar
repetir. Em va donar una sala d’exhibició i poc a
poc em va anar donant una mica més. L’ajut que
vaig rebre de la seva part és molt important. Ara
des del Teatre Lliure donem l’oportunitat a joves
professionals de provar un espectacle amb assajos
oberts. Es fa amb estudiants recent sortits de
l’Institut del Teatre i ja va començar l’últim any en
què Josep Montanyès n’era el director. Oferim un
espai per assajar i la sala per presentar-hi l’espec-
tacle quatre dissabtes seguits amb entrada gratu-
ïta. És una possibilitat d’experimentar sense risc

professional. Pel que fa a Borja Sitjà, és la primera
persona que em dóna la possibilitat d’experimen-
tar amb un espectacle de gran format acceptant el
projecte de Titus Andrònic, de Shakespeare, per
estrenar al Grec 2001. I en l’edició del 2004 fem
conjuntament el salt en aquest espai tan perillós
artísticament com és l’amfiteatre del Grec amb
Santa Joana dels escorxadors, de Brecht.

Joan Ollé ha estat nomenat director resident
del Lliure.
Però no té res a veure el seu suport o la nostra
amistat amb aquesta elecció. Barrejo molt poc
amistat i professió. Evidentment sempre és molt
millor si es treballa amb amics, però el Lliure és un
teatre públic i les decisions es prenen poc per
amistat. Justament per aquesta raó, una de les

primeres coses que vaig fer quan vaig accedir a la
direcció del teatre va ser crear l’equip de direcció
artística on es prenen les decisions per majoria,
segons els gustos artístics i el talent com a espec-
tador teatral de cadascun dels seus components.
[Actualment l’equip de direcció artística està for-
mat per Àlex Rigola, els directors escènics Carlota
Subirós i Xavier Albertí (en substitució recent de
Salvador Sunyer), Narcís Puig i Guillem Jordi
Graells, integrant del Teatre Lliure des de la seva
fundació al barri de Gràcia].

Si algun interès et defineix és l’obra de Sha-
kespeare revisada i els autors contemporanis.
Fer Shakespeare no només és un plaer, sinó
una gran escola d’aprenentatge. No hi ha mi-
llor escola que treballar grans textos, per la
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facilitat que dóna un gran text que s’aguanta
per si sol. Jan Kott ja va dir que el meravellós de
Shakespeare són les seves infinites interpreta-
cions. Però jo no considero que en faci cap
revisió, sinó que poso la peça al dia: el contin-
gut de Shakespeare toca temes d’avui, està per
sobre de l’espai i del temps, és igual on passi i
l’època  en què passi.
No m’aturo a analitzar el que faig: tinc influèn-
cies del que llegeixo, escolto, dels videoclips
que miro, dels jocs de PlayStation a què he
jugat. Sóc de la primera generació que neix
amb la televisió a casa. També m’han influït els
còmics, les exposicions... El teatre no se centra
exclusivament en un text, sinó que a l’espai
escènic hi conflueixen molts tipus d’art: l’esce-
nografia pot ser una instal·lació, les veus estan
vinculades amb la música i el ritme, hi ha
influència de tot el que és visual, del cinema...
és un espai de fusió. La manera com això arriba
a l’espectador pot ser molt variable. Però no
crec que els meus espectacles s’assemblin molt:
Titus Andrònic, Santa Joana dels escorxadors,
Suzuki 1 i 2...

Què creus que et caracteritza com a director?
Què identifica el teu teatre?
Això ho deixo pels teòrics si algun dia creuen
que té algun interès. Les meves influències
vénen de camps molt diferents: llibres, música,
pel·lícules, videoclips, la PlayStation, pintura,
fotografia, escultura i instal·lacions, còmics...
Potser també el fet que sóc de la primera gene-
ració que neix amb la televisió a casa. Una altra
gran escola ha estat veure molts espectacles
nacionals i internacionals, viatjar a festivals:
sempre he cregut en aquesta part d’I+D. I el que
més he après d’aquests espectacles és la valentia
de combinar la personalitat dels seus directors
amb l’esperit original del text. Sobre l’espai
escènic hi conflueixen molts tipus d’art i la seva
fusió és el que fa un espectacle. Suposo que totes
aquestes influències donen una certa pinzellada
però no crec que Titus Andrònic, Santa Joana
dels escorxadors, Juli Cèsar, European House i
Suzuki 1 i 2 s’assemblin molt.

Una de les fonts de documentació de 2.666, el
teu darrer espectacle, ha estat anar-te’n a
Mèxic per trepitjar el terreny on passa l’acció,
on desapareixen centenars de dones cada any.
[Estrenat al Grec, aquest muntatge es pro-
grama aquest novembre al Lliure.]
El llibre de Roberto Bolaño va ser el punt de
partida, però el fet el coneixem poc. A Mèxic
vam aprofitar per enregistrar imatges de su-
port. El Pablo Ley i jo hem fet una feina
d’adaptació del llibre (que són cinc llibres en
un) que ens ha suposat un any. Ha estat un
procés llarg i, per a mi, el més ambiciós que he
assolit. Sabia que, si passàvem el sedàs de
l’adaptació, teníem una història molt potent.

Hi ha dos factors que fan que 2.666 sigui un
bon espectacle: l’adaptació i les interpretaci-
ons. Però mig any abans d’estrenar vaig estar
a punt de deixar-ho córrer per l’esforç de
mantenir la tensió dramàtica en adaptar un
text de 1.100 pàgines. En teatre és molt im-
portant que al cap d’una escena l’espectador
vulgui saber com seguirà. En novel·la el propi
gust per les paraules fa que et puguis aturar,
deixar l’acció en suspensió... el temps d’una
novel·la és molt diferent del teatre, on hi vas
un dia i veus la peça sencera.

A part de Bolaño, has muntat Koltès, Mamet,
Büchner, Brecht, O’Neill, Kafka..., enguany
has inaugurat temporada amb un text sobre la
immigració, continuaràs amb un muntatge
colpidor sobre la violència envers la dona i els
teus Shakespeare tracten sobre el joc de po-
der. Tot això són claus del teu teatre?
M’interessen molt els textos que parlen de coses
que passen avui dia, de temes que veiem o vivim
directament o indirectament. Segueixo dient
que el teatre arqueològic no té cap sentit, tots
sabem el que costa crear nous espectadors de
teatre i s’ha de vigilar de no fer passes enrere.
Veure una obra per conèixer com s’hauria posat
en escena fa tres segles té un interès antropolò-
gic que no va amb l’interès de la societat con-
temporània, sinó amb els d’uns quants estudio-
sos. És un teatre que no connecta amb el que
passa avui en dia. El teatre antropològic no és el
de Shakespeare; per a mi Shakespeare és con-
temporani. Si l’espectacle és colpidor o no ja ho
dirà el públic. El que més m’agrada del teatre és
debatre el que he vist després de la funció, tant
el contingut com la forma, i això és el que busco
provocar en el públic. Això és senyal que l’es-
pectador s’ha remogut tant en el vessant intel·-
lectual com el físic.

Has renovat com a director per a quatre tem-
porades i ja has anunciat que marxes el 2011. És
una qüestió d’ètica o de necessitat de canvi?
Marxaré per una qüestió d’ètica. En un teatre
públic cal fer possible el canvi de professionals.
El Teatre Lliure és on em puc sentir més
còmode, però no vull acomodar-me en aques-
ta institució. He de trobar la meva pròpia
supervivència després del Lliure.

Ets selectiu com a espectador?
Amb teatre és amb el que sóc més selectiu:
amb el que veig i, evidentment, el que llegeixo.
En canvi, amb el cinema com amb el menjar
puc combinar el més baix i el més elevat sense
cap tipus de problema. Un dia puc anar al
Celler de Can Roca i el dia següent menjar-me
un falafel a la Rambla de Barcelona sense cap
problema. En cinema puc veure el més estric-
tament comercial de grans sales, amb crispe-
tes, i el més minoritari.

“

”

Veure una obra per
conèixer com es feia fa
tres segles té un interès
antropològic que no va
amb l’interès de la
societat, sinó amb el
dels estudiosos



BZN_97

La companyia pròpia permet al Lliure fer
força gires per la resta de l’estat espanyol.
Quina percepció creus que se’n té?
Hi ha un segell de qualitat a priori. El Teatre
Lliure està molt ben considerat a la resta
de l’estat. Quan anem de gira és molt maco
copsar l’estima i la bona consideració que
ens tenen.

Això ja passava quan el Lliure era una coope-
rativa establerta en un teatre del barri de Grà-
cia de Barcelona. Abans d’ocupar el Palau de
l’Agricultura i esdevenir teatre públic. Com
ho has mantingut?
Es podia haver enfonsat si no haguéssim fet
espectacles que estiguessin a l’alçada. Els dos
Lliures són diferents, han anat evolucionant.
El primer va contaminar positivament el tea-
tre que es feia a tot l’Estat espanyol, va cons-
tituir un gran aprenentatge professional a tot
l’Estat.

Probablement vas començar a veure teatre en
aquella sala.
Sí. La meva mare m’hi portava.

Com vas rebre l’oferta de dirigir-lo 7 anys
després de llicenciar-te a l’Institut del Teatre?
Va ser curiós, perquè no m’ho vaig imaginar en
cap moment. Després d’estrenar Titus Andrò-
nic, de Shakespeare, al Grec 2001 tant el
Nacional com el Lliure m’ofereixen formar
part del seus consells assessors. Tenia molt
present que el Lliure era un teatre emblemàtic
per a mi i no vaig dubtar en la decisió. Aquí
comença la meva relació amb el Lliure. Des-
prés de morir Josep Montanyès i tot i que Lluís
Pasqual renunciés, en cap moment vaig pensar
que m’escollirien. Als 33 anys vaig sentir mol-
ta il·lusió i molta insensatesa.

Mantens aquesta sensació?
No. En aquests cinc anys he après molt de com
funciona un teatre públic. Ha estat un apre-
nentatge a tota velocitat perquè hi havia poca
tradició. La llibertat que dóna aquest espai ve
pel fet que no hi ha una única administració
amb poder, sinó que hi ha un acord entre
administracions [Diputació, Ajuntament, Ge-
neralitat, Ministeri] i el Patronat, en repre-
sentació social de la ciutat. Això assegura
independència política. Tot i així, com a di-
rector marques un camí cultural del territori i
no pots ser independent de les necessitats
culturals de les administracions. Això no vol
dir que cap administració dirà mai què s’ha de
programar. En aquest sentit sento que em
regeixo per una gran coherència. El Lliure és
un teatre públic i no anem sols. Quan a les
administracions hi ha les persones adequades,
les coses són fàcils. I d’aquest equilibri, se’n
beneficia la programació del teatre.


