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Ofèlia

Àlex Rigola

Del 4 al 16 de juliol a Can Trinxet



Fitxa artística

Creació, dramatúrgia i direcció: Àlex Rigola

Assistència a la dramatúrgia: Irene Vicente, Dobrin Plamenov, Alejandro Curiel, Roser

Vilajosana

Ajudantia de direcció: Dobrin Plamenov

Interpretació: Roser Vilajosana

Veu de la periodista de la ràdio: Agnès Marquès

Veu de la comentarista de la ràdio: Marina Garcés

Cap tècnic, espai sonor i QLAB: Igor Pinto

Disseny de la il·luminació: August Viladomat

Escenografia: Patricia Albizu

Construcció de les escenografies: Pilar Albaladejo, Pro-Escena Albaladejo, SL,

Pascualin Estructures Stage Technology, SL, Sam Quiles

Producció executiva: Laia Bonet, Irene Vicente

Maquinària: Sam Quiles

Estudiant en pràctiques: Alejandro Curiel

Comunicació i premsa: Anna Aurich

Agraïments: Sebastià Brosa, Bitò Produccions, SL

Fotografia: Diari de l'Hospitalet, Heartbreak Hotel



Ofèlia

Àlex Rigola

Rigola revisa el personatge d’Ofèlia i

reflexiona sobre una societat que es

desentén del planeta

L’espectacle, en forma de monòleg, està interpretat per Roser

Vilajosana i traça les tràgiques passes que ressegueix Ofèlia abans de

suïcidar-se

Coproduït per HEARTBREAK HOTEL, Titus Andrònic SL i

Temporada Alta, es va estrenar durant la passada edició del festival

gironí

La figura d’Ofèlia ha fascinat a diversos artistes al llarg de la història. En aquesta ocasió, Àlex

Rigola ha decidit revisar el personatge que Shakespeare va crear el segle XVIII en un monòleg

de molta actualitat, en el que es convida al públic a reflexionar sobre el món que es deixarà a

les generacions futures.

El director presenta en aquest monòleg, interpretat per Roser Vilajosana, una lectura poètica i

contemporània de les tràgiques passes que ressegueix Ofèlia abans de suïcidar-se. D’aquesta

manera, Rigola trasllada el patiment de Hamlet als nostres dies i posa sobre la taula com els

ciutadans s’han convertit en individus que es desentenen de la comunitat i del planeta.

Ofèlia s’ha convertit en protagonista de múltiples expressions artístiques des que va ser creat

pel dramaturg britànic. Destacats pintors com John Everett Millais, i poetes com Arthur

Rimbaud li han dedicat les seves obres, i també ha sigut protagonista o referenciada en camps

com la literatura, el cinema o la música.

Al llarg dels anys, el personatge ha concentrat nombroses lectures dramàtiques, gairebé tantes

com Hamlet, les quals persegueixen els motius del seu suïcidi. En aquesta proposta, Rigola ha

creat un amalgama de textos, imatges i acompanyament sonor amb els versos més melancòlics

de l’obra de Hamlet com a punt de partida.
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Ofèlia

Àlex Rigola

Sinopsi

Un bosc. Una noia. És de nit i està sola. Veiem els arbres i l’antic cotxe del seu pare amb el qual

s’ha desplaçat fins aquí. Escolta dins del cotxe la ràdio que ens parla de la trobada d’una noia

morta en un llac. Es diu Ofèlia i se la relaciona amb la família reial. Tot fa pensar en un suïcidi.

Res de nou en un món on se suïciden un milió de persones a l’any. La noia del cotxe agafa ara

una flauta travessera i intenta tocar un dels leitmotiv de Tristany i Isolda, de Wagner. No surt.

Una ensopegada més.

De sobte sent fora alguna cosa imperceptible. No està espantada. Més aviat nota com una

certa estranyesa.  Surt fora del cotxe per veure què és. Enmig dels arbres, mirant cap amunt,

descobreix la lluna. Una lluna atraient però molt freda.

Ofèlia (Panic Attack) és la creació més recent d’Àlex Rigola, una personalitat de l’escena que

tant ha fet de director i dramaturg com de productor, que ha dirigit el Teatre Lliure, la secció

teatral de la Biennal de Venècia i els Teatros del Canal de Madrid. Considerat una de les figures

amb més projecció internacional del teatre català del moment, va passar pel Grec 2007 amb

2666, recordada adaptació escènica amb Pablo Ley de la novel·la de Roberto Bolaño, i l’any

2021 amb una versió lliure de La gavina, d’Anton Txékhov.

Un grup reduït d’espectadors i espectadores tindrà el privilegi de veure la representació al

mateix espai on es va crear, a l’antiga factoria de Can Trinxet, a l’Hospitalet de Llobregat.
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Ofèlia

Àlex Rigola

Àlex Rigola

Àlex Rigola (Barcelona, 1961) és conegut per la direcció de diferents espectacles de teatre i

òpera en el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía i el Gran Teatre

del Liceu, entre d’altres. Del 2003 al 2011 va ser el director del Teatre Lliure de Barcelona, on va

muntar títols com: Gata sobre el teulat de zinc calent, de Tennessee Williams; Nixon-Frost, de

Peter Morgan; Rock & Roll, de Tom Stoppard (Premi de la Crítica de Barcelona, Premi Terenci

Moix i dos Premis Max); Ricard III i Juli Cesar, de William Shakespeare; i European House (pròleg

a un Hamlet sense paraules), escrit per ell mateix.

Del 2010 al 2016 va ser director de la secció teatral de la Bienal de Venècia, i del 2016 al 2017

va codirigir, amb Natalia Álvarez Simó, els Teatros del Canal de Madrid. Els seus espectacles han

girat per tot el món, incloent-hi països com: França, Itàlia, Alemanya, Àustria, Portugal, Rússia,

Hongria, Xile, Veneçuela, Colòmbia, Mèxic, Taiwan i Austràlia, entre altres.

Destaquen de la seva trajectòria com a director: Ubú Rei, d’Alfred Jarry; Llarg viatge cap a la

nit, d’Eugene O’Neill; Dies millors, de Richard Dresser; Marits i mullers, a partir del guió de

Woody Allen; El policía de las ratas, a partir del relat homònim de Roberto Bolaño i 2.666, del

mateix autor; Coriolà, de Shakespeare; i Tragèdia, poema visual a partir d’El nacimiento de la

tragedia de Nietzsche.

Més recentment, ha dirigit Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, El público, de Federico

García Lorca; Ivanov, de Txèkhov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), sobre Pier Paolo

Pasolini amb idea, dramatúrgia i direcció de Rigola, Vania, versió lliure a partir del clàssic de

Txèkhov, l’espectacle- instal·lació Macho Man (2018), Aquest país no descobert que no deixa

tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers (2019) i 23F, anatomia d’un instant (2021)

aquests tres darrers creacions pròpies de Rigola.

4



Ofèlia

Àlex Rigola

Roser Vilajosana

Formada al Col·legi del Teatre, l’hem pogut veure en els darrers muntatges de Rigola: 23 F:

Anatomia d’un instant i La gavina d’Anton Txèkhov. Ha participat a Andrea pixelada de Cristina

Clemente, dirigida per Marianella Morena (2019, Premi Actiu Revelació Teatre Barcelona),

Escoria de Juan Frendsa i dirigida per Juan Frendsa (2018), Terra Baixa d’Àngel Guimerà i

dirigida per Pepa Calvo (2017); Sueño de una noche de verano, versionada per Deisy Portaluppi

i dirigida per Ivan Morales (2016-2017), Columbine at sun, autoria i direcció de Jorge Yamam

Serrano (2015); Cròniques de nits senceres, de dies sencers, de Xavier Durringer i dirigida per

Alberto Díaz (2013); Misteri de Dolor Celebración (Festen), dirigida per Josep Galindo

(2005-2006); Sis personatges en busca d’un autor de Luigi Pirandello i dirigida per Joan Ollé

(2004); Macbeth, de William Shakespeare i dirigida per Calixto Bieito (2002-2003).

En cinema l’hem pogut veure a Sabates grosses (2017); Los del túnel (2017); ¡Oh, querida joia!

(2016), o Los niños salvajes (2012). I en televisió a les sèries: Com si fos ahir, Nit i dia, Olor de

colònia o La Sagrada Família.
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Enllaços d’interès

Web companyia

Enllaç als materials per a premsa

El País
La Vanguardia
El Periódico
El Punt Avui

Imatges espectacle

Vídeos espectacle

http://www.alexrigola.com/h-e-a-r-t-b-r-e-a-k-h-o-t-e.html
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12573
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-10/alex-rigola-rastrea-hasta-hoy-el-suicidio-de-ofelia.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211211/7921424/alex-rigola-dona-ofelia-les-paraules-hamlet.html
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20211210/alex-rigola-estreno-ofelia-temporada-alta-12964614
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2070281-rigola-retrata-a-ofelia-l-angoixa.html
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12573
https://drive.google.com/file/d/1V9_UU_uGc9Ps_vrKxSl7w-GTBtuOAQMu/view?usp=drivesdk


Departament de Premsa

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Telèfon 933 161 069
premsaicub@bcn.cat

Enllaç al canal de Telegram del Grec
https://t.me/joinchat/AAAAAFW4Gbhdyc7HJRSSIg

Enllaç al material de premsa:
https://premsaicub.bcn.cat/grec-festival-barcelona-2021/

Gestió d’acreditacions per premsa
estrenes@eicub.net

Més informació a:
www.festivalgrec.barcelona

www.barcelona.cat/barcelonacultura

Contactes de premsa

Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Maria Ustarroz
678 53 88 69
mustarroz@bcn.cat

Neus Masferrer (Còsmica)
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07
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