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ARTS ESCÈNIQUES

resol físicament al Teatro de la Aba-
día amb un rectangle delimitat per
una bateria de sofàs. Al centre, una
gran taula de saló que Rigola ha con-
vertit en altar laic consagrat a An-
na Lizaran. Generositat i simplici-
tat d’estil novaiorquès, encara que
la lletra adaptada situï la geografia
de la crisi en latituds més properes.
Lloc suficient per acomodar els in-
tèrprets (tres actors i tres actrius
per a vuit personatges) i un primer
cercle de públic, convidat a involu-
crar-se en un tornado de senti-
ments només per a adults, uns es-
pectadors que, en algun moment, es
fan visibles i entren en la ficció.

Aquest muntatge constata que es
pot versionar amb èxit Woody Allen
sense imitar-lo, sense intentar re-
tre-li homenatge. Una afirmació
que és una veritat a mitges perquè,
en realitat, Rigola fa aflorar el con-
fés pòsit bergmanià de la pel·lícula i,
per tant, és un homenatge al mestre
del mestre. Un referent gairebé in-
evitable. Però n’hi ha un altre, pot-
ser més inesperat: la nova comèdia
que als anys vuitanta van conrear ci-
neastes com Fernando Trueba
(Opera prima), joves indecisos en-
tre Bergman i Rohmer, però amb
l’accent propi de l’optimisme caut
d’una societat que es posava en
marxa cap al desconegut.

Una altra mitja veritat: Maridos
y mujeres és teatre però despullat de
totes les connotacions negatives del
terme. El que és dramàtic es redueix
al mínim imprescindible. La trama
es desenvolupa en un to narratiu,
amb una qualitat íntima. Una llar-
ga i intensa conversa entre els per-
sonatges, i entre ells i el públic.

Minimalisme per parlar de tot tipus
d’emocions. Rigola el porta a l’ex-
trem de substituir la paraula dita
per la cantada en un murmuri, o di-
rectament deixa que se senti el si-
lenci. Uns segons en què passa l’àn-
gel de la revelació de tot el que ens
neguem a reconèixer. El temps per
digerir la veritat. Les veritats.

Les escenes claus de l’obra són les
que estan tractades amb més auste-
ritat dramàtica. Seques, directes,
honestes. Des d’un principi, amb
una fràgil Miranda Gas cantant gui-
tarra en mà i mig amagada en un ra-
có, What is this thing called love –un
manifest escrit per Cole Porter–,
com un encreuament entre Audrey
Hepburn i Emmanuelle Béart, fins
al tallant final pronunciat per Luis
Bermejo després de reconèixer que
haurà d’acostumar-se a la solitud.
Entre aquests dos moments, una lí-
nia recta, coherent, ferma, amb pa-

rades importants en un cor a mitja
veu sobre la lletra de Put de blame on
Mame –amb el repartiment endin-
sant col·lectivament en l’estupor
dels seus errors–, el punt final d’un
matrimoni tractat com una serena
revelació, el petó malenconiós en un
terrat que és només el pròleg del
desencant definitiu.

Quan el minimalisme és la virtut
defensada –Rigola fins i tot renun-
cia al seu estimat micro–, tot recau
en la qualitat dels intèrprets, sobre-
tot si la consigna és: menys, menys,
i encara menys. El truc està descar-
tat, fins i tot en el llenguatge de la
comèdia. I Bermejo, Gas, Israel Ele-
jalde, Elisabet Gelabert, Alberto Ji-
ménez i Nuria Mencía responen a
aquesta alta exigència, fins i tot
quan només toca mirar, quan no-
més cal seure, quan només amb la
postura es construeix tot un perso-
natge tan semblant a nosaltres.e

Nuria Mencía i Luis Bermejo, una de les parelles de Maridos y mujeres, en cartell
al Teatro de la Abadía fins el 24 de febrer. ROS RIBAS

Àlex Rigola
i el triomf de l’home

invisible
El director signa una excel·lent adaptació
de ‘Maridos y mujeres’ de Woody Allen
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Àlex Rigola és un director
propens a fer un pas en-
davant en els seus espec-
tacles. Dramatúrgies que
conjuga i reivindica en

primera persona del singular amb
una determinació germànica. Els
condescendents han comparat de
vegades aquesta manera de fer i en-
tendre el teatre amb la feina d’un
bon pintor desconstructivista que
no ha demostrat el seu domini sobre
els rudiments bàsics de les belles
arts. L’estrena de Rock’n’roll de
Tom Stoppard va ser suficient per
provar també la seva solvència dins
de certa idea de classicisme con-
temporani, com es podria entendre
el cànon dins del Teatre Lliure. Ga-
ta sobre teulada de zinc calenta de
Tennessee Williams va ser-ne la
confirmació. No és fàcil fer-se vo-
luntàriament invisible i que el pú-
blic reconegui la teva signatura en el
tempo i els detalls –una sempre cui-
dada i meditada selecció musical, la
sofisticació dels títols de crèdit o la
subtil metàfora de l’espai escènic.

Maridos y mujeres –primera
adaptació teatral de l’impecable
guió de Woody Allen– és un altre
dels muntatges en què fa un pas en-
rere. Aquesta comèdia dramàtica
sobre l’acceptació de la maduresa es

Senzillesa
No és fàcil
fer-se
invisible i
que el públic
reconegui
el teu segell

El Festival de Circ de Figueres no es farà al castell sinó al recinte firal
ment de Figueres– no ha volgut ce-
dir el pati d’armes per instal·lar-hi ni
una de les carpes que, del 21 al 25 de
febrer, havien d’acollir fins a 25.000
persones en les diferents funcions
del festival.

Tot i que en la primera edició s’hi
havien instal·lat dues carpes, en-
guany les negociacions s’han allar-
gat mig any i no han arribat a bon
port. El Consorci del Castell argu-
mentava que ocupar el pati d’armes
podria posar en perill el monument,
les cisternes d’aigua que hi ha a sota
i que suposaria el tancament durant
més de quinze dies del circuit de vi-
sites. A canvi, oferien dos espais al-
ternatius, el pati del penal i el de
l’antic hospital, per posar-hi les car-
pes. Tot i que els tècnics municipals
van descartar-ho per motius de se-
guretat i van proposar col·locar no-
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BARCELONA. El Festival Internaci-
onal de Circ Castell de Figueres
haurà de canviar de nom i d’espai.
Quan falten tot just tres setmanes
per a l’esdeveniment i amb milers
d’entrades venudes, l’ajuntament
de la ciutat va anunciar dissabte que
optarà pel pla B: el festival se cele-
brarà al recinte firal i no al castell de
Sant Ferran i, per tant, el festival
s’anomenarà a partir d’aquesta se-
gona edició Festival Internacional
de Circ Ciutat de Figueres.

El motiu d’aquest replantejament
és la falta d’acord del consistori amb
el Consorci del Castell de Sant Fer-
ran, que gestiona l’espai i les activi-
tats del recinte històric. Aquest ens
–on hi ha representat el ministeri de
Defensa, la Generalitat i l’Ajunta-

més una carpa dins el recinte, el
Consorci del Castell no va voler
moure peça.

Marta Felip, l’alcaldessa de Fi-
gueres, en una convocatòria d’ur-
gència, va afirmar: “És l’única opció
que ens han deixat. Estem molt dol-
guts, ho considerem un menyspreu
per a la ciutat i ha posat en perill la
imatge de Figueres”. Per això, els
grups municipals de Figueres ex-
cepte el PP demanen la dimissió del
director del Consorci del Castell de
Sant Ferran, Damià Abella, i del
president de la comissió perma-
nent, Hermenegildo Tomé. A més,
reclamen un canvi dels estatuts de
l’òrgan perquè l’Ajuntament de Fi-
gueres no hi tingui “una presència
testimonial sinó real”. Avui el direc-
tor del festival, Genís Matabosch, en
detallarà els canvis.e

Les carpes que s’instal·laran al recinte firal de
Figueres durant el festival, del 21 al 25 de febrer.


