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CULTURA

El año que ahora empieza prome-
te ser un tiempo de grandes cam-
bios en el teatro español. En los
próximos meses expirarán los
contratos de los responsables del
Centro Dramático Nacional (Er-
nesto Caballero), la CompañíaNa-
cional de Teatro Clásico (Helena
Pimenta), el BalletNacional deEs-
paña (Antonio Najarro) y la Com-
pañía Nacional de Danza (José
Carlos Martínez). El Ministerio
de Cultura prepara los procesos
de selección para designar a sus
sustitutos. Eso dará un vuelco a la
poderosa maquinaria de produc-
ción estatal, que sostiene a dece-
nas de creadores que, en buena
medida, dependen de los objeti-
vos (y los gustos) que marquen
los gestores de estas institucio-
nes. Esto ocurrirá en paralelo a la
reforma del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de laMúsica
(Inaem), organismo del que de-
penden estos centros, que preten-
de darles más agilidad. En febre-
ro se espera el nombramiento del
nuevo director del Lliure de Bar-
celona, descabezado desde la tor-
mentosa dimisión de Lluís Pas-
qual en septiembre. Almargen de
estos vaivenes, 2019 arrancamar-
cado por dos fenómenos: el auge
del teatro documental y el esplen-
dor de la dramaturgia española.

Documental. En tres se-
manas se presentará el
que, sin duda, será uno
de los estrenos del año,
no solo por su valor artís-
tico, sino también por su
relevancia más allá de
las fronteras del teatro:
la dramatización del jui-
cio a LaManada, con los
cinco jóvenes condena-
dos por “abuso sexual”,
cuando aún no está ce-
rrado el proceso. Jordi
Casanovas, referente del
teatro documental enEs-
paña desde su exitosa
Ruz-Bárcenas, se atreve
a irrumpir en caliente
en un asunto de gran
trascendencia social. La obra se
titula Jauría y está construida con
fragmentos de las declaraciones
de los acusados y la denunciante.
Un material turbador que no ne-
cesita aderezos dramáticos, como
yademostróÀlexRigola al incluir-
lo en su obraMachoMan, instala-
ción sobre la violencia machista
quepresentó en el festival Tempo-
rada Alta y que volverá a montar
en febrero en los Teatros del Ca-
nal de Madrid. Dirigida por Mi-
guel del Arco, Jauría se estrenará
el 25 de enero en Avilés acompa-
ñada de otro texto de Casanovas,
Port Arthur, transcripción de un
polémico interrogatorio policial
en Australia en 1996, con puesta
en escena de David Serrano. El
montaje llegará en marzo al Pa-
vón Kamikaze de Madrid y des-
pués saldrá de gira.

Otra obra documental que des-
tacará este año es la que estrena-
rá en abril el Centro Dramático
Nacional (CDN), Shock. 1 El Cón-
dor y el Puma, con texto de Albert
Boronat y puesta en escena deAn-
drésLima, que reconstruye el gol-
pe deEstado dePinochet. La com-
pañía Iguana presentará en enero
Mar de fondo, coproducida por el
Teatro Principal de Palma y el
Lliure, sobre la batalla de republi-

canos y franquistas en Mallorca
en 1936. ElTeatro del Barrioman-
tendrá en gira Mundo obrero, de
Alberto San Juan, y presentará en
su sede madrileña 1940. Manus-
crito encontrado en el olvido, basa-
da en un texto de Alberto Mén-
dez, autor de Los girasoles ciegos.
YCleanCity,montaje griegoprota-
gonizado por limpiadoras sin pa-
peles, se verá en Madrid en abril.

Dramaturgia española. Una
nueva generación de autores, en-
tre ellosLucíaCarballal,MaríaVe-

lasco,DeniseDespeyroux, JoséPa-
dilla, Antonio Rojano, Lucía Mi-
randa, Marta Buchaca y Guillem
Clua, está dando empuje a la dra-
maturgia española. Todos estre-
narán obras en 2019, aunque, sin
duda, JuanMayorga sigue siendo
el autor español vivo más repre-
sentado. Últimamente, dirige sus
nuevos textos (ahora tiene en gira
Intensamente azules y El mago),
mientras se reponen obras ante-
riores: Andrés Lima estrena este
mes en la Beckett de Barcelona El
chico de la última fila.

La semana que viene se pre-
senta en el Teatro Español deMa-
drid Los otros Gondra, de Borja
Ortiz de Gondra, continuación de
la obra que este autor presentó
con gran éxito en 2017, Los Gon-
dra, que viene a ser al teatro lo
que Patria a la novela: una gran
obra sobre la violencia en Euska-
di a través de la historia de una
familia (la del propio dramatur-
go). Además, Alberto Conejero es-
trenará dos piezas en los próxi-
mos dos meses: El sueño de la vi-
da, que da un final a la Comedia
sin título, obra inacabada de Lor-
ca, que llevará a escena Lluís Pas-
qual en el Español, yLa geometría
del trigo, dirigida por el propio au-
tor en el CDN.

Vanguardia. Después de que ha-
ce cuatro años Angélica Liddell
anunciara que no volvería a ac-
tuar en España por las dificulta-
des que encontraba aquí, el año
pasado aceptó la propuesta de ac-
tuar en los Teatros del Canal y
parece que la experiencia fue posi-
tiva, pues en febrero volverá a es-
te escenario con su nuevo traba-
jo, La letra escarlata, solo un mes
después de su estreno absoluto
en París. Otros nombres destaca-
dos de la vanguardia española
que también sonarán en 2019 son
Rodrigo García, Roger Bernat,
Agrupación Señor Serrano y El

Conde de Torrefiel.

Clásicos. Nunca faltan
obras de los grandes au-
tores del siglo XX: Ernes-
to Caballero se despedi-
rá del CDN con El jardín
de los cerezos, de Chéjov;
Oriol Broggi estrenará
La buena persona de Se-
zuan, de Brecht, en el
Teatro Nacional de Cata-
luña, yDanJemmett diri-
girá Nekrassov, de Sar-
tre, en La Abadía. Así co-
mo tampoco hay tempo-
rada sin Lope o Calde-
rón:El castigo sin vengan-
za, por Helena Pimenta,
o El gran mercado del

mundo, por Xavier Albertí.

Internacionales. Hay que estar
muy atentos a la cartelera para
no perderse los espectáculos de
las grandes figuras europeas
que visitarán España, debido a
que suelen representarse pocos
días y las entradas vuelan. Desta-
can Rimini Protokoll, Milo Rau,
Jan Lauwers, Declan Donne-
llan, Peeping Tom, Tiago Rodri-
gues y Jan Fabre, aunque las
obras de este último programa-
das en Sevilla, Madrid y Barcelo-
na podrían anularse si es impu-
tado por abusos cuando conclu-
ya la investigación tras ser de-
nunciado por exempleados.

Y danza. La Compañía Nacional
de Danza cumple su 40º aniver-
sario y lo celebrará con una gala
en julio en Madrid. Los Teatros
del Canal en Madrid, el Mercat
de les Flors en Barcelona y el
Central de Sevilla tienen previs-
ta una programación de lujo pa-
ra los próximos meses: Aurélien
Bory, Alain Platel, MarleneMon-
teiro Freitas, Meg Stuart, La Ve-
ronal, Ballet de la Ópera de
Lyon, La Ribot y Boris Charmatz
son algunos creadores que pasa-
rán por esos escenarios.

La consolidación de la dramaturgia documental y la
renovación de las instituciones públicas marcarán el año

El teatro como testigo
en un tiempo de cambios

Una escena de La letra escarlata, de Angélica Liddell. / SIMON GOSSELIN

María Hervás interpreta en Jauría a la denunciante de La Manada. A su alrededor, el resto del reparto, de
izquierda a derecha, Raúl Prieto, Fran Cantos, Martín Rivas, Álex García y Nacho Mateos. / VANESSA RÁBADE

RAQUEL VIDALES, Madrid

LO QUE VIENE EN 2019 / ARTES ESCÉNICAS

Imagen de Saló o los 120 días de Sodoma, versión teatral de Milo Rau de la película de Pasolini. / TONI SUTERTT

‘Jauría’, que se
estrena este mes,
reconstruye el
juicio a La Manada

Angélica Liddel
regresa a España
con su nueva obra,
‘La letra escarlata’
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TANT DINS COM FORA DE LES SALES ESCÈNIQUES, TENIM A L’ABAST

UN MUNT D’ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL TEATRE

QUE VAN MÉS ENLLÀ D’UNA REPRESENTACIÓ

RAMON OLIVER

Des d’assistir a una confe-
rèn-cia a càrrec d’Albert
Sánchez Piñol fins a partici-
par en una escape room en el
més sumptuós dels escena-
ris imaginables, tot passant
per fer unes quantes pregun-
tes a aquell autor o autora
teatral que seguiu des de fa
temps però mai no heu cone-
gut en persona. Us heu parat
alguna vegada a pensar en la
quantitat de coses que pas-
sen als teatres més enllà de les
representacions teatrals, i
en la quantitat de coses rela-
cionades amb el teatre a les
quals teniu accés més enllà
d’assistir a una representació?
Tantes, que de vegades pot-
ser ni ens adonem que hi són.
Cal posar-hi remei oferint-
vos una mostra del que podeu
trobar. I tenir molt present
que la llista encara s’anirà am-
pliant: sense anar més lluny,
la Fundació Romea, després
del sotrac que ha suposat la

mort del seu director, Carles
Canut, encara no ha fet públi-
ques les activitats que ens té
preparades fins que s’acabi la
temporada (les lectures dra-
matitzades acostumen a ser
un dels seus plats forts), però
la cosa està al caure.

INFORMAR-SE,
DEBATRE I JUGAR
Recomanacions amb premi
No aneu amb presses abans
d’entrar a una sala teatral: fi-
xeu-vos bé en el que podeu
trobar al vestíbul. I si el que
trobeu és unTrivial que us
planteja tres preguntes ben
fàcils (només cal estar atents
al que passa a escena), penseu
que respondre-les us pot su-
posar guanyar un bon sopar
de franc, entre altres sucosos
regals. Aquesta és una de les
iniciatives promogudes des del
webRecomana.cat, nascut
amb l’objectiu de posar-vos les
coses fàcils a l’hora de triar un
espectacle: hi trobareu l’opinió
crítica demés d’una quarante-

na de professionals especialit-
zats. I si voleu, també podreu
dir-hi la vostra, un cop vista
la proposta escènica que us
venia de gust. Posats a jugar
tot descobrint, de passada, un
espai emblemàtic i seguint
la pista a Puccini (qui sap...
potser la partitura inacaba-
da del Turandot és en un ra-
có perdut del Gran Teatre),
no us perdeu l’oportunitat de
participar en el room escape
organitzat pel Liceu... Això
encara no ho havíem vist mai,
en un teatre d’òpera!

Vull saber de què va tot plegat
I hi teniu tot el dret. Heus aquí
el cas del Gran Teatre del Li-
ceu, que, tres quarts d’hora
abans que comenci la repre-
sentació d’una òpera, ofereix
una sessió informativa sobre
l’obra al Foyer: després, que
ningú digui que no sabia on es
ficava. I, si anem cap alTeatre
Nacional de Catalunya, cal
fixar-se també en com di-
versifica espais a l’hora de

fer difusió dels espectacles.
A tall d’exemple i per cen-
trar-nos només en les setma-
nes vinents, Pere Planella,
el director d’Afanys d’amor
perduts, farà una introducció
d’aquesta comèdia shakespea-
riana a la Llibreria Laie (5/2),
mentre queOriol Broggi
mantindrà una conversa amb
el perio-dista Albert Lladó so-
bre La bona persona de Sezuan,
a la Biblioteca El Clot-Josep
Benet (4/2), i unmembre de
l’equip artístic d’aquest últim
muntatge oferirà una xerra-
da sobre l’espectacle al ma-
teix TNC (22 i 28/2). Però al
Teatre Lliure tampoc es que-
den curts, a l’hora de fer-nos
propostes en aquest sentit:
L’Àgora Lliure-UPF, coordi-
nada per Juan Carlos Oliva-
res, ens té preparades, per als
pròxims dies, xerrades d’alta
intensitat en què la violència
sexual denunciada a l’espec-
tacleAüc (26/1) o el teatre po-
lític reivindicat pelMilo Rau
deDie 120 Tage Von Sodom

El públic de la Sala Petita del Teatre

Nacional de Catalunya es disposa a

escoltar els creadors de l’espectacle

que acaben de veure.
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poden fer saltar espurnes. Per
cert: si no us podeu arribar
al teatre, heu de saber que la
major part d’aquestes sessi-
ons i tots els col·loquis que
organitza el Lliure els podeu
seguir en directe o recupe-
rar enregistrats al seu web.

Que ningú es mogui del seient!
Un cop més, cal evitar les
presses, també, a l’hora de
sortir. I és que ara, amb una
mica de sort, comença la
postfunció, conduïda per
una persona que us donarà
informació addicional del que
heu vist, i en què l’equip crea-
tiu de l’espectacle estarà dis-
posat a respondre les pregun-
tes més rebuscades (tampoc
no us passeu!). Precisament,
elweb Recomana està a punt
de donar a conèixer el calen-
dari de les primeres postfun-
cions que ens té preparades
per a aquest 2019: haurem
d’estar a l’aguait.
Però, de moment, ja po-

deu tornar al TNC i om-
plir l’agenda amb el col·loqui
(25/1) que tindrà lloc després
de la representació d’Afanys
d’amor perduts, amb la pre-
sència d’una gran coneixedo-
ra del món medieval reflectit
a l’obra de Shakespeare com

és Antònia Carré-Pons.
I pocs dies després (8/2),

el filòsof Josep Maria
Esquirol ens donarà la se-
va visió sobre el teatre èpic
i polític de Brecht, un cop
acabada la funció de La bona
persona de Sezuan.
Si fem com a l’apartat an-

terior i anem cap al Lliure,
hi trobarem Xavier Gra-
setmoderant els col·loquis
que tindran lloc després de
les representacions d’Incòg-
nit (10/3) iMar de fons (17/3),
per esmentar les que ens
queden més a prop.
Però que ningú es pensi que

això dels col·loquis és una ex-
clusiva de les grans instituci-
ons: anoteu-vos com a mos-
tra el que organitza Projecte
Ingenu en col·laboració amb
el Teatre Akadèmia (un al-
tre espai ben donat a aquesta
mena d’activitats) a l’Escena-
ri Joan Brossa (10/2), al vol-
tant de La dona pantera, la
molt peculiar revisió del mite
de Dom Joan signada per Jo-
sep Palau i Fabre.

Un cicle amb tots els ets i uts
Anem cap a la Sala Beckett,
perquè hi trobarem un bon
exemple de totes les possibi-
litats que ofereix muntar un

cicle al voltant d’un tema de-
terminat. En aquest cas, el ci-
cle (organitzat en col·labora-
ció amb la Universitat Oberta
de Catalunya) porta el títol
de Res no és mentida. Joves
i ficció en temps digitals. I,
evidentment, inclou la pro-
gramació d’espectacles te-
atrals tan estimulants com
El chico de la última fila
(Sergi López, Míriam Iscla i
David Bagés formen part del
repartiment), amb les cor-
responents postfuncions (la
d’aquest muntatge és el 24/1).
I cal afegir-hi les lectures
dramatitzades de textos com
Martí (19/2) o Ya Ya (2/4).
Però el tema dóna per a tant
que al voltant també hi tro-
barem Albert Sánchez Piñol
dissertant en conferència
sobre Realitat i ficció: una
frontera cultural? (22/1),
Francesc Núñez, Mavi Sánc-
hez Vives i Jordi Vallverdú
oferint la seva perspectiva de
la qüestió a Virtual i real:
els límits de la subjectivitat
(5/2), i Gemma San Cornelio,
Daniel Aranda i Núria Guiu
donant encara un nou gir al
debat a Veritat i mentida:
joves, autenticitat i poder
(26/2). Per opinions dife-
rents, que no quedi.

ELS CLUBS DE LECTURA
PERMETEN ANAR AL

TEATRE CONEIXENT JA
A FONS L’ESTIL I ELS
SECRETS DE L’OBRA
QUE ANEU A VEURE

Es trobarà el segment

final de l’última òpera

de Puccini sota un seient

del Liceu? Apunteu-vos al

‘room escape’ del teatre i

ho sabreu. A la dreta, les

fronteres que separen la

virtualitat de la realitat,

analitzades a fons al cicle

‘Res no és mentida’, de

la Sala Beckett.



Q
U
È
FE
M

1
8
/1
/2
0
1
9

7

Des de la Filmo,
amb amor

Ara que Sílvia Munt es disposa a

estrenar el muntatge de ‘Dogville’,

potser us ve de gust recuperar

l’obra mestra cinematogràfica de

Lars von Trier que l’inspira (7/5).

O comparar la ‘Tosca’ de Puccini

programada pel Liceu amb aquella

que va filmar Benoît Jacquot als

mateixos escenaris romans on

ttranscorre l’òpera (11/6). O gaudir

de les esplèndides imatges en 3D

de la ‘Pina’ deWimWenders (28/5)

i comprovar, al Mercat de les Flors,

la petjada creativa que la Bausch

continua deixant a la dansa d’ara

mateix. Tot això i molt més és el que

proporciona el cicle ‘Per amor a les

arts’ programat per la Filmoteca de

Catalunya, que permet combinar la

visita a una exposició o l’assistència

a un concert amb la projecció d’una

pel·lícula relacionada amb el tema.

I no oblideu que una manera fan-

ttàstica de gaudir en directe de les

millors òperes i muntatges escènics

sense sortir de la ciutat és assistir a

les projeccions de grans espectacles

internacionals programades per

alguns dels nostres cinemes:

ben aviat tindrem, als Yelmo, la

‘Lucrezia Borgia’ de la Comédie

Française (31/1), o ‘La gata sobre

el tejado de zinc’ amb Sienna Miller

programada pel National Theatre

(28/2). Jo no me’ls perdria!

EL TEATRE QUE ES LLEGEIX
Pel que fa tant a la lectura
d’obres teatrals com a la lec-
tura de publicacions centra-
des en exclusiva en temes te-
atrals, tenim on triar: fins i
tot, encara que moltes de les
revistes teatrals en paper de
vegades hagin tingut una vi-
da més efímera de la que es
mereixien. Ja que a l’apartat
anterior ens trobàvem de visi-
ta a la Beckett, potser us han
vingut ganes de reviure en
lletra escrita èxits recents
de la sala, com araUna gossa
en un descampat o L’alegria, o
avançar-vos a les ben prope-
res representacions de Pep-
pa Pig pren consciència de ser

una porqueta (DEL 22 AL 24/1),
per comprovar si la vostra
idea mental del text coinci-
deix amb el que veureu a l’es-
cenari. Doncs la Beckett us
ho posa fàcil, publicant ella
mateixa tots aquests textos. I
publicant alhora una revista,
(Pausa.) Quadern de teatre
contemporani, que és tot
un referent per a qui vulgui
aprofundir i teoritzar sobre la
dramatúrgia d’ara mateix.
Anant aquest cop cap

al món digital, la revista
Teatral.net, la nostra dega-
na en xarxa, constitueix un
altre referent imprescindible:
al seu web renovat podeu tro-
bar entrevistes serioses i tocs
de frivolitat; reportatges lo-
cals i cròniques del que passa
alWest End o a Broadway,
articles d’opinió i cartelleres
posades sempre ben al dia.

Preparant-se l’obra al club
Però tornem al paper, per-
què estem a punt de ficar-nos
en uns clubs de lectura en
què només es llegeix teatre.
Aquests clubs (visquis on vis-
quis del territori, segur que
en tens un a prop de casa) es-
tan organitzats pel TNC –que
també s’encarrega d’assesso-
rar com cal les persones que

els condueixen– i el Servei
de Biblioteques de la Gene-
ralitat de Catalunya. I s’in-
tegren en el projecte Llegir
el Teatre, entre els objec-
tius del qual hi ha el de donar
una bona empenta a l’edició
de textos teatrals: aquí cal re-
marcar la funció que té Arola
Editors en tot plegat, editant
volums recopilatoris d’autors
fonamentals –el que està de-
dicat a JosepMaria Benet
i Jornet està a punt de sor-
tir de màquines!– i possibili-
tant que pràcticament cada
cop que aneu al TNC pugueu
comprar de seguida, i a molt
bon preu, el text de l’obra que
heu vist. El cas és que gràcies
a aquests clubs, podreu com-
partir la lectura de les obres
programades al Nacional i
discutir-ne l’entrellat en
grup abans d’assistir a la re-
presentació: quin gust, anar
a veure un Shakespeare o un
Calderón amb aquest bagatge!

Una escènica sala d’exposicions
Tornem al tema de les presses,
encara que sembli reiteratiu?
Quants cops heu arribat amb
el temps just a la Sala Gran
del TNC, sense adonar-vos
que a l’immens vestíbul es po-
dia veure una exhibició rela-

cionada amb els espectacles
programats, com ara la dedi-
cada a l’Epicentre Rusinyol
que va hi estar instal·lada fins
fa poques setmanes?
Doncs per començar a tenir

en compte que no sempre cal
anar al Macba o al Mnac per
gaudir d’una bona exposició,
ara mateix teniu l’oportunitat
d’obrir la porta dels cameri-
nos on les nostres estrelles
i els nostres astres escènics
es fan l’últim retoc per dei-
xar-nos enlluernats quan sur-
tin a l’escenari. Des deNúria
Espert o Anna Lizaran,
passant per Ralph Fiennes:
ningú no s’ha escapat de l’ob-
jectiu de Sergio Parra, al
llarg dels quinze anys que
ha passat fent fotografies als
Camerinos: unes imatges que
ara podeu veure repartides
entre el Lliure de Gràcia i el
Lliure de Montjuïc.
I, si esteu en aquest últim, no

us costa res arribar-vos fins a
l’Institut del Teatre per veure
la mostra Projecte Vaca.20,
que resumeix les dues dèca-
des que fa que aquest col·lectiu
reivindica ambmirada femi-
nista la presència de les dones
als nostres escenaris: a l’IT,
sempre trobareu exposicions
tan estimulants com aquesta.

Amb elmicro a lamà, Lluís Homar s’adreça als espectadors en un dels espais del TNC.

Nicole Kidman a la
pel·lícula ‘Dogville’.
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Milo Rau
Violenta revelació
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A Europa tothom en parla. Ha 
sacsejat els fonaments del teatre 
continental amb la publicació del 
Manifest de Gant, un recull del seu 
dogma que prohibeix, per exemple, 
els textos clàssics muntats de forma 
literal. Ens confessa que busca 
provocar amb els seus espectacles, 
com quan va representar amb nens 
la història d’un pederasta, o ara que 
amb actors discapacitats plantejarà 
el febrer al Teatre Lliure la revisió 
combinada de Sade i Pasolini de 
Les 120 jornades de Sodoma. Hem 
preguntat al director suís Milo Rau 
alguns dels motius recurrents del seu 
explosiu teatre

“Ja no es tracta només de retratar el món. Es tracta 
de canviar-lo.” Així de contundent començava la 
llista dels deu manaments que Milo Rau (Berna, 
1977) es va imposar a ell i al seu equip el maig pas-
sat, moment en què van assumir la direcció del po-
tent teatre belga NTGent. A la ciutat flamenca no 
ha passat desapercebuda la presència del director, 
sobretot després que saltés la primera polèmica ar-
ran d’un anunci del teatre publicat a la premsa. S’hi 
sol·licitaven combatents de l’ISIS per a l’elenc de 
l’espectacle inaugural de la temporada, Lam Gods 
(‘Anyell de Déu’), versió escenificada amb actors 
no professionals d’un popular retaule de la ciutat. 
Rau va rectificar i, en lloc de terroristes, va pujar a 
escena la mare d’un combatent gihadista per fer de 
la Mare de Déu. “Per a mi era important aquesta 
intervenció”, es defensa, “així posem de manifest 
que qualsevol individu pot veure’s representat en 
aquest teatre, que no excloem ningú. Com diu el 
Manifest, no es tracta de creure en el canvi, sinó de 
demostrar que el món pot canviar amb la pràctica 
del teatre.” En posa més exemples: quan va muntar 
i filmar The Congo Tribunal, un simulacre de 
judici que investigava les relacions entre violència 
i empreses multinacionals al país centreafricà. 
“L’exercici va servir per fer dimitir un parell de mi-
nistres”, presumeix. “Potser no canviem la vida de 
milions de persones, és cert, però el canvi, per petit 
que sigui, hem demostrat que és possible. ”

La realitat de la representació
Com a The Congo Tribunal, Àfrica ha estat en la 
diana dels espectacles de Rau. Ho va ser a Mitleid 

(Compassió) –vist al Temporada Alta 2016–, crítica 
del paternalisme postcolonial; també a Hate Radio 
–Grec 2013–, reconstrucció de les emissions que 
van cridar al genocidi ruandès. El treball sobre 
fets reals i la incorporació recurrent de material 
biogràfic dels seus actors han provocat que es parli 
del teatre de Milo Rau com a documental, una 
idea amb la qual no se sent gens còmode. “Teatre 
documental significa que la font de l’obra és un 
document. Per tant un text de Shakespeare també 
pot ser un document”, rebla el clau. “Jo gairebé mai 
tinc un document al principi, el vaig creant amb 
l’equip de cada espectacle.” Encaixem la resposta 
i mirem de girar la pregunta. Si no és documen-
tal, parlem de teatre basat en fets reals? “Crec 
en la realitat de l’experiència a escena. Als meus 
espectacles no hi ha gaire informació sobre els fets 
reals, menys de la que pots trobar a les notícies o 
Internet. Tracto de treballar l’atmosfera o les rela-
cions de poder que es veuen a escena quan intentes 
representar un fet real. No importa si això que veus 
va passar realment o només passa a l’obra. Com 
diem al Manifest, l’objectiu no és representar el fet 
real, sinó fer que la representació sigui real.”

Sobre el procés de creació de la peça assegura 
que necessita “discussió”, per això busca “actors 
que siguin artistes, intel·lectuals, activistes. La 
seva vida ha de ser interessant perquè en molts 
casos són responsables dels resultats de l’obra, 
m’ajuden a aconseguir altres versions a banda de 
la que jo tinc al cap”. L’objectiu final és aconseguir 
que la peça sigui col·lectiva, tot fugint d’entendre 
la creació teatral com un sistema de producció 
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 “L’objectiu és fer que la 
representació sigui real”

Lam Gods
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relació directa amb la violència. Crec que la supo-
sada pau i el nostre espai democràtic han exportat 
la violència per exemple a l’est del Congo, a l’Orient 
Mitjà. Per això jo practico els codis del realisme, 
vull desvelar aquesta relació de violència que 
s’amaga darrere el teló de les nostres societats. I no 
només la que exportem, també la que envolta els 
moments quotidians. Al cor de les nostres societats 
hi ha violència amagada sota la banalitat del mal.”

El Teatre Lliure serà Sodoma
Sense abandonar ni la violència ni la provocació, 
la pròxima peça del director suís que trepitjarà 
Catalunya serà un bon exemple d’aquesta unió 
entre l’acció política i performativa. Producció 
de la Schauspielhaus de Zuric en cooperació amb 
el Theater HORA –una companyia formada per 
persones amb discapacitat intel·lectual–, Die 120 
Tage von Sodom és la revisió del film de Pasolini so-
bre Sade. “He tractat de muntar un assaig sobre la 
situació dels discapacitats en les nostres societats”, 
apunta. “Treballem amb una companyia premiada 
públicament. Al mateix temps, a Suïssa s’avorta 
en el 96 % dels casos d’embarassos portadors de 
discapacitats. Per què aquesta contradicció? Vull 
analitzar la situació de violència cap a una gent que 
acabarà desapareixent de les nostres societats.” 
I per què ha triat Pasolini? “Aquest va ser el seu 
últim film. Hi reflexionava sobre com la societat 
de consum estava aniquilant el sentit mateix de 
la vida. És terriblement violent i al mateix temps 
poètic perquè és una celebració de la vida.” Una 
bona frase per acabar, perquè encara que parli de 
Pasolini ens proposa un resum bastant encertat de 
l’obra de Milo Rau, esperit crític i alhora profund: 
la violència que purifica, com en els grecs.

El teatre segons Milo Rau — “Per a mi el tea-
tre és poder jugar amb la realitat, amb el que és 
ben present i al mateix temps amb l'absència 
total, amb la més absoluta de les il·lusions. Per 
això crec que el teatre és pura dialèctica de la 
contradicció (...) Penso que la forma tradi-
cional de dirigir teatre ja no serveix, que les 
direccions dels grans teatres d'Europa estan 
podrides. S'ha d'implantar un nou model, per 
arribar a la gent i estar al mig de la societat. 
Com a director m'interessa enormement la 
idea de democratització del procés de creació”

industrial; per això rebutja l’adaptació dels clàssics: 
“Si un director és un artista ha de crear, un artista 
no adapta. Si tens una companyia utilitza-la per 
crear, com va fer Shakespeare. Si parem d’escriure 
neguem nous clàssics a les generacions futures. El 
problema de la nostra societat burgesa és que fem 
karaoke i no creem les nostres pròpies cançons. És 
important tornar a l’acte de la creació.”

De la provocació a la violència
El New York Times es qüestionava a principis d’oc-
tubre si Rau era el director viu més polèmic. The 
Guardian, més fi en la seva anàlisi, parlava del seu 
teatre com “artísticament poderós i políticament 
astut”. Feien de nou referència a l’estrena de Lam 
Gods, que va causar polèmica no per la figurada 
Mare de Déu, sinó per representar a escena sexe 
explícit davant d’un grup de nens, una mena 
de quadre d’Adam i Eva amb cor d’àngels. “Mai 
aconsegueixes l’escàndol de la manera que tu vols. 
Si ataques la lògica del capitalisme de sobte algú 
s’escandalitza per una pixada a escena. Mai saps el 
tipus de reaccions que aconseguiràs amb el públic 
si es planteja una situació tabú.”

Five Easy Pieces –vista al Lliure el 2017– va fer 
córrer rius de tinta, també amb nens a escena, en 
aquest cas per representar la història del pederasta 
i assassí Marc Dutroux. “Treballar amb criatures 
és com aprendre a dirigir de nou, et dona una nova 
visió totalment fresca sobre el que significa es-
coltar, simular una mort, la natura dels traumes... 
No tenen cap dels vicis dels actors professionals.” 
Sense els prejudicis dels adults, assegura, es poden 
tractar d’una manera més neutra temes com ara 
la violència, que sens dubte és un dels motius –en 
una forma o altra– que recorre tot el teatre de Milo 
Rau. “La violència ha sigut molt important en la 
història del teatre. Recordem els clàssics grecs 
plens d’assassinats. Viure a l’Europa occidental ens 
els últims 80 anys suposa haver perdut o amagat la 
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Die 120 Tage von Sodom

 “Vull desvelar la violència que s’amaga 
darrere el teló de les nostres societats”
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Teatre 
i dansa

Coordina Andreu Gomila
timeout.cat/teatre

Milo Rau tanca trilogia amb 
‘Die 120 tage von Sodom’, al 

Lliure. Andreu Gomila hi parla

Fins a on 
vols mirar?

TENIA 19 ANYS quan va veure per primera 
vegada Saló o els 120 dies de Sodoma, l’últim 
film de Pier Paolo Pasolini. “Què m’està dient 
aquesta pel·lícula, què m’està explicant?”, 
es va preguntar Milo Rau. I va seguir: “A la 
vida d’ara, passa això?”. El director suís ha 
deixat córrer dues dècades per fer front al 
repte de portar a escena la seva versió de Saló 
i tancar així la trilogia sobre la representació 

de la violència, engegada amb 
Five easy pieces, sobre el cas del 
pederasta Marc Dutroux, i L’assaig, 
sobre la mort d’un gai a Lieja. 
Ara torna al Lliure amb Die 120 
tage von Sodom, peça produïda 
per la Schauspielhaus Zürich i 
Theater HORA, una companyia 
de discapacitats que, per cert, 
van rebre el premi a la millor 
interpretació en els premis de 
teatre germànics.

“Com puc mostrar la brutalitat de la societat 
moderna? Pasolini ho va fer amb el marquès 
de Sade i el seu Saló, que parlava del feixisme i 
del consumisme”, ens diu Rau, que encara creu 
que no hi ha res millor que aquella pel·lícula per 
posar-nos davant del mirall i afirmar, ras i curt, 
que “la societat burgesa mata la vida”.

Poder treballar amb els HORA i quatre 
actors professionals de la companyia de la 
Schauspielhaus Zürich li va permetre arribar 
allà on ell volia. Sobretot, perquè es tracta d’una 
“obra molt bonica sobre la solidaritat entre els 

actors”. Ja ens avisa, tanmateix, 
que Die 120 tage von Sodom és 
una peça dura de mirar perquè 
sap que hi haurà espectadors que 
s’aixecaran del pati de butaques.

El teatre, segons Rau, és un 
exercici de voyeurisme, ja que es 
basa “en algú en la fosca que mira”. I 
aquí és on tensa la corda el director. 
“Som culpables per mirar?”, es 
pregunta, de nou. I interpel·la 

directament l’espectador: “Per què mirem el 
patiment dels altres? Per què ens agrada mirar 
quan dos actors carden en un escenari?”. I 
afegeix: “Estem acostumats a imaginar que 
les coses no passen de debò, com el canvi 
climàtic, on sempre tenen la culpa els altres, o la 
immigració, quan hi ha centenars de persones 
treballant al camp del sud d’Itàlia explotats 
per la màfia, centenars de persones deixades 

de la mà de Déu”. Ja ho deia Sartre: 
“L’infern són els altres”. 

 Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec. 

Divendres 22 i dissabte 23. 15-26 €.

“Pasolini 
mostra a 
‘Saló’ que 
la burgesia 
mata la 
vida”
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Milo Rau està revolu
cionant l’escena eu
ropeaambelseutea
tresobrelaviolència.

I sobre com representarla. Mun
tatges comHate radio, sobre el ge
nocidi tutsi a Ruanda, o com L’as
saig, sobrel’assassinatd’unjovegai
a Bèlgica, reproduït segon a segon
enescena,hanimpressionatlesau
diènciesde totel continent.
I han fet que, encara que Rau

(Berna,1977)siguisuís,dirigeixien
aquests moments l’NTGent, el
gran teatre deGant, a Bèlgica. Allà
celebra en aquests moments un
festival sobre la descolonització
araque,recorda,“uninformedeles
NacionsUnidesdiuqueBèlgicaha
dedemanarperdóperlacolonitza
ciódelCongo.Elreihadedemanar
perdó,elpaísestàunamicaencaos;
sempre que demanes a un rei que
demaniperdóhihaunacrisi”.
Enaquest teatredirigirà tambéa

l’abrilOrestesaMossul.Lagrantri
logia grega sobre l’inacabable cicle
de la violència que porta més vio
lència i sobre la necessitat de justí
cia i reconciliació... Ambientada a
l’Iraq, a la destruïda Mossul, seu
del califat de l’ISIS. Allà aquest
marçellmateixassajaràl’obraamb
un equip d’actors europeus i ira
quians. I un altre equip mixt d’ac
tors, singular, dirigit per ell, arriba
avui i demà al Teatre Lliure de
Montjuïc: els actors de la Schaus
pielhaus Zürich juntament amb la
companyia suïssa Theater Hora,
formada per intèrprets amb disca
pacitat intel∙lectual. Junts repre
sentaran una dura obra que brolla
delmarquèsdeSadeiquePierPao
loPasolini va convertir enpel∙lícu
la:Els 120diesdeSodoma.
“Vaig veure la pel∙lícula quan

tenia 19 anys a París i vaig quedar
impressionat pel seu extrem ni
hilisme, maten a tothom; és difícil
imaginar què hauria fet Pasolini
com a següent pel∙lícula si no l’ha
guessinmatataell”,explicaRau.Ia
aquest llunyà punt de partida s’hi
va afegir per casualitat que en una
entrevistaeldirectorvadirquetre
ballar amb la companyia Theater
Hora seria divertit. “Llavors ells
vanvenir ademanarmequemun
téssim alguna cosa. I vaig pensar
enEls 120 dies de Sodoma. AThea

ter Hora els havia vist muntar en
teatre una pel∙lícula, Els ocells, de
Hitchcock.Unaproduccióquevan
fer en dos dies per diversió. Em va
impressionar. Una vegada es van
unir aquests dos elements, l’obra
va prendre camins més intel∙lec
tuals”, confessa.
Caminscomque lesanàlisispre

natals permeten avortar un 99%
delsdiscapacitatsmentals.“Nosón
concebuts ja. Aquests actors són
l’última generació a Suïssa”, asse
nyala. “És una espècie d’eutanàsia,
de selecció contra aquesta gent,
que alhora obté premis. La noia
que interpreta Jesús a Els 120 dies
deSodoma,perquèhihaunabarre
ja ambL’evangeli segonsMateu, es
va convertir en actriu de l’any al
meupaís el 2016.Demanem trans
gressió en escena però a la realitat
la normalització de tot, també dels
fills, gràciesa la tècnica,éscadave
gadamésexagerada”, afirma.
I assenyala que justament de

l’estètica de Pasolini li interessa
“que li agradava la gent normal, no
perfecta, els proletaris, sense edu
cació, els italians normals. I deia
queambelconsumismei la tècnica
tot això estava desapareixent, era
pessimista.EllsituavaEls120diesa

Saló, una espècie de metàfora del
feixisme,peròparlavadelssetanta.
En aquell consumisme petitbur
gès, veia que la vida real de la gent
estava desapareixent. Jo he portat
aquesta idea a discapacitats. Per
què totes aquestes possibilitats
humanes ara estan desapareixent.

Per què ho fem, què diu això de la
societat?Unactorde l’obraexplica
la seva experiència, va avortar per
no tenirunnenaixí i va serdur. In
dividualment no puc jutjar ningú.
L’avortamentésundret important
de comvols viure. Però és diferent
quan tota la societat està avortant
gent discapacitada. La desaparició
d’untipusd’humanitatésextrema
dament qüestionable. Diu molt de
comvivim, de comd’efectiva imés
efectiva s’ha convertit la nostra vi
da diària”, conclou el director, que
aquestanyamésesllançaràarodar
unfilmsobrelaBíblia,ElnouEvan
geli, aMatera,al sudd’Itàlia,onPa
solini va rodar el seu emocionant
L’Evangeli segonsSanMateu.
Aquest copRau farà que els pro

tagonistes siguin els perdedors de
l’economia global: els agricultors
del sud d’Itàlia que van fer fallida
per la importació de gra i els refu
giats africans que s’hi han quedat
encallats.c

MiloRauporta alLliure ‘Els 120dies
deSodoma’ ambdiscapacitats
El director suís analitza l’“eutanàsia” que es practica amb aquest col∙lectiu

TONI SUTER / T+T FOTOGRAFIE

Elmuntatge del controvertit director recala al Lliure deMontjuïc avui i demà

Sòlid
i a l’alça
TheTallestMan
onEarth
Lloc i data:Barts
(20/II/2019)

KARLES TORRA

El suec Kristian Matsson,
àlies The Tallest Man on
Earth, va irrompre amb força
el 2008 amb Shallow grave,
un aclamat àlbumacústic que
tenia com a referència el pri
mer Bob Dylan i el seu folk
d’inspiració més rural.
En la dècada present,

aquest cantautor de veu sor
renca i un imaginari poètic
dens va empunyar la guitarra
elèctrica i en els successius
enregistraments va ampliar
la paleta instrumental, expe
rimentant amb arranjaments
més elaborats en una mena
de fusió d’influències entre el
folk i l’indierock.
En aquest nou material,

The Tallest Man on Earth
torna a les arrels i a la guitarra
acústica amb un so més es
sencial, íntim i concís. Sota el
títol deWhen the bird sees the
solid ground, aquest EP amal
gama cinc cançons publica
des inicialment comuna sèrie
de singles amb acompanya
ment videogràfic en què tam
bé comparteix els seus pensa
ments sobre les cançons.
Vestit de blanc, l’artista va

saltar literalment a l’escenari
d’una sala Barts que va regis
trar una bona entrada per ini
ciar el concert en solitari amb
algunesde les perles dels seus
treballs anteriors, comTo just
grow away. Va canviar poc
després la guitarra elèctrica
per l’acústica, i va enllaçar
dues peces del seu primer àl
bum, I won’t be found i The
gardener, aquesta última una
cançó bellíssima i inquietant
que va aixecar onades d’entu
siasme entre els seguidors.
Després d’un Revelation

blues contundent i electrit
zant, l’artista suec es va as
seure al piano per extreure
tota la brillantor melòdica de
Little nowhere towns, un tema
del penúltim treball.
Abans d’abordar dues can

çons del nou material, com
Forever is a very long time i
Somewhere in the mountains,
somewhere in New York, la
segona acompanyantse amb
el banjo, un instrument
amb què va mostrar una gran
destresa.
Al tram final, i després de

posar damunt l’escenari una
original versió del celebèrrim
I say a little prayer, Kristian
Matsson va tancar demanera
brillant el concert abans de
bisos amb King of Spain i The
dreamer, entre les aclamaci
ons del públic.
Amb un vivaç moviment

escènic, una rica expressió
vocal i una col∙lecció de can
çons esplèndides, TheTallest
Man on Earth es va mostrar
com un artista sòlid i a
l’alça.c

CRÍT ICA DE FOLK

BARCELONA Redacció

El grup nordamericà Greta Van
Fleet no actuarà aquesta nit al
Sant Jordi Club barceloní per
què ha ajornat la gira europea
que començava precisament a la
capital catalana.
Es tractava de l’estrena a Bar

celona de l’exitós quartet de Mi
chigan, que està immers en una
gira internacional de promoció
del seu únic àlbum March of the

peaceful army, aparegut l’octu
bre passat. En un comunicat fet
públic a última hora d’ahir, la
promotora del concert, Dr. Mu
sic, anunciava sense donar més
detalls que la banda “es veu
obligada a posposar la seva im
minent gira europea”. La nova
data del concert serà el 26 de
novembre.
Greta Van Fleet és una jove

banda de perfil poderós i popu
lar que en un temps rècord (des

del 2017 i només amb dos ep i un
àlbum) s’ha convertit en referèn
cia d’una manera de fer rock a
l’estil de Led Zeppelin, dels
quals han rebut elogis. La seva
actitud refrescant i l’energia po
sitiva que emana de la seva pro
posta els ha portat a ser conside
rats en alguns cercles com els
salvadors del rock and roll als
Estats Units. Reflex d’això és el
seu molt recent Grammy al mi
llor àlbum de rock (i dues nomi
nacions més).
Les entrades adquirides per al

concert d’aquesta nit –que pràc
ticament estaven esgotades– se
ran vàlides per a la nova data, per
la qual cosa no caldrà fer cap
canvi.c

El grupGreta VanFleet
ajorna la gira europea

UNIVERSAL

Una foto promocional del grup

Rau rodarà un film
sobre la Bíblia a
Matera, amb alguns
perdedors (reals)
de l’economia global



Enumerar las polémicas que ha

levantado Milo Rau (Berna,

1977) con sus montajes requie-

re un espacio excesivo para este

párrafo introductorio.Citaremos

algunasde lasmásnotorias. Para

armarLamb’sGodpusoanuncios

en prensa convocando a excom-

batientes del Estado Islámico.

Quería que formaran parte del

elenco. En Five Easy Pieces, que

vimos en Matadero la tempora-

dapasada, incorporóniñosenes-

cena para abordar la escabrosa

historiadelpederastabelgaMarc

Dutroux. Los descendientes de

Ceaucescu le persiguieron ju-

dicialemente por su recreación

escénica de la tenebrosa figura

del dictador rumano. En Rusia

es persona non grata por Moscow

Trials, piezaen laquedenuncia-

ba la reclusióndelasPussyRiots,

arrestadasporvandalismotras su

concierto improvisado en la Ca-

tedraldeCristoSalvadordelaca-

pital rusa. En The Congo Tribu-

nalorganizóunjuicio(conjueces

y testigos reales) para depurar

responsabilidades del gobierno

congoleño en las prolongadas y

sangrientas guerras por el coltán

(fueron condenados dos minis-

tros). Nadie le puede reprochar

que no se la juegue. Vive el arte

al límite, como Pasolini, un re-

ferente para él. De hecho, inte-

rrumpe la escritura de Nuevo tes-

tamento, una revisión de El

evangelio según San Mateo del ci-

neasta italiano, para atender a

El Cultural. Responde al telé-

fonodesdesudespachoenelTe-

atro Estatal de Gante, que diri-

geactualmente.Serásusegunda

versiónpasolinianapuesya llevó

a las tablas la terrorífica Salò o los

120 días de Sodoma, con una ver-

sión que acoge el Teatre Lliure

este viernes y el sábado.

Pregunta. ¿Qué le empujó a

revisar esta película?

Respuesta. Bueno, yo soy un

admirador suyo desde hace mu-

chos años. Recuerdo que la pe-

lícula me impactó cuando la vi

por primera vez. Tenía 18 años y

era un estudiante en París. Ya

entonces sentí el deseo de hacer

algo personal sobre esta historia.

Mi montaje en realidad es una

adaptación de una adaptación,

porque no debemos olvidar que

Pasolini se inspiró a su vez en

el librodelMarquésdeSade.La

verdadesqueél siempre hasido

una inspiración para mí.

P. ¿En qué sentido?

R. Me interesa sobre todo el

carácter híbrido de su arte. Por

un lado, es muy popular, pero,

por otro, tiene una vertiente in-

telectual y política muy poten-

te. Además, fue un artista que se

significó en la vida pública a tra-

vésdemanifiestos, discursos, ar-

tículos de prensa... Y también

me inspira su ambigüedad. No

es fácil, por ejemplo, entender

elhumanismoquehaydetrásde

una película como Salò, repleta

de personajesabyectos, torturas,

humillaciones, asesinatos…

Para mí no hay duda de que es

uno de los artistas más grandes

del siglo XX.

P. ¿Y qué aporta su adapta-

ción al filme?

R. He hecho algo similar a lo

que él hizo con el libro de Sade.

Es decir, actualizar el contexto

histórico.Sadesituólahistoriaen

el Antiguo Régimen. Pasolini

la llevó a los últimos días del ré-

gimen fascista de Salò. Lo hizo

paradenunciarelefectodelcon-

sumismo desaforado, que en su

opinión estaba acabando con las
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Milo Rau
“Pasolini fue a un tiempo
un artista popular e intelectual”
Es uno de los máximos agitadores del teatro europeo. Su carrera está plagada de

pleitos y polémicas. Pero él sigue buscando su verdad. Como Pasolini, de quien ha

adaptado Saló o los 120 días de Sodoma, una versión que estrena hoy el Lliure.

DANIEL SEIFFERT

E S C E N A R I O S T E A T R O



raícesauténticasdelacultura ita-
liana, deshumanizándola. Yo la
traslado a una contradicción de
nuestros días: las políticas de in-
tegración de personas con sín-
drome de Down chocan con las
que justificanelabortode los fe-
tos que lo padecen. Esos tests
prenatales convierten a mis ac-
tores con síndrome de Down en
laúltimageneraciónconestadis-
capacidad.

HOMOFOBIA EN BRASIL

PP.. ¿Tildaría esas políticas de
genocidas?

RR.. Es delicado emplear ese
término. De entrada, son seres
quetodavíanohannacido.Yono
estoy en contra del aborto pero
sí critico su utilización como una
práctica eugenésica. Abortar es
una decisión privada, una cues-
tión moral. Yo sólo digo que va-
mos a perder mucho sin tener la
posibilidaddeconvivir conellos.

PP.. Pasolini fue (es) etique-
tado sistemáticamente como un
“artista controvertido”. Es un

adjetivo que también se le apli-
ca a usted indefectiblemente.
¿Le incómoda esa catalogación?

RR.. Es que yo no soy una per-
sona controvertida. Lo son los
temasquetrato.Yestos,muchas
veces, lo son en función del con-
texto político o social en que se
traten. Pasolini presentó a Jesús
como una figura revolucionaria
en su Evangelio según San Ma-
teo. A muchos le molestó pero es
que ¿acaso no lo fue? La verdad
es que es una etiqueta que me
persigue desde hace tanto tiem-
po que ya no pienso en ello.

Con sus montajes, Rau ha
reactivado un viejo debate: el de
los límitesdelarte,quecobróes-
pecial trascendencia cuando
Adorno dijo aquello de que era
imposible abordar literariamen-
te el holocausto. Milo Rau de-
fiende una posición libertaria:
“Los límites los deben deter-
minar solamente los artistas, con
lo que quieran y puedan hacer”.
Pero tampoco es partidario de
quebrantar las leyes.Cuandoes-
taba ideando Lamb’s God, pieza
inspirada en el retablo La
adoración del Cordero Mís-
tico de Van Eyck que al-
berga la Catedral de San
Bavón en Gante, se pre-
guntaba por qué no podía
sacrificaruncorderoenes-
cena cuando era algo que
se hacía masivamente muy cer-
ca del teatro. Le dijeron que, si
lo hacía, lo cerrarían. Y cedió sin
más aspavientos. “Eso sí, contra
los límites políticos no cedo”,
apunta desafiante. El mes que
viene, de hecho, estrenará en

Brasil La reprise, alegato contra
la brutalidad homófoba (y el
contexto que la propicia). “Ya
veremos si nos dejan levantar
el telón”.

PP.. ¿Cuál es el objetivoúltimo
quepersiguealadentrarseen los
traumas y los tabúes de nues-
tra sociedad?

RR.. Esos traumas, parece ob-
vio, son cuestiones mucho más
reveladoras que aquellas en las
que todo el mundo está de
acuerdo. Pero a mí lo que me in-
teresa sobre todo es la fricción
entre la actuación y la obra, en-

tre lo qué se interpreta y quién
lo interpreta. Buen ejemplo es
mi trabajo con niños en escena
para abordar la historia de pede-
rastia. Sé que esto es controver-
tido pero lo que lo es en la vida
real no puede dejar de serlo en
el teatro.

PP.. Usted considera la expre-
sión teatro documental una con-
tradicción en sus términos. Pero
algunos tildan su teatro como
documental. ¿Cómo se explica
esta paradoja?

RR.. Es una contradicción por-
que el teatro supone trasvasar
la realidad a un espacio artifi-
cial. Nosotros partimos de he-
chos reales,comoelasesinatode
un homosexual o el abuso sobre
unos niños, pero, tras un largo

proceso de investigación,
elaboramos un relato nue-
voquenoexistíaantes.La
intención es que las obras
trasciendan el caso parti-
cularyalcancenunsignifi-
cado universal.

PP.. Usted trabajó en su
día para algunos periódicos.
¿Qué influencia tiene el perio-
dismo en su labor teatral?

RR.. En realidad sigo escri-
biendo en ellos. Escribir un ar-
tículo es una manera inmedia-
ta de comunicar ideas o
perspectivas. Y probablemente
estas lleguen a más gente que
con el teatro. Por eso sigo vin-
culado al periodismo. El discur-
so, además, puede ser más di-
recto y claro que en el teatro. En
este ofrezco una visión más
compleja de mi pensamiento.
En cualquier caso, en términos

metodológicos, mi teatro sigue
los planteamientos de un repor-
taje periodístico. Antes de mon-
tar una obra investigo y pregun-
to a las personas que pueden
aportar un testimonio revela-
dor y fundamentado. Me su-
merjo en la realidad de la que
quiero hablar.

PP.. Eso es lo que le inculcó
el sociólogo Pierre Bourdieu,
uno de sus maestros, ¿no?

RR..Sí, cierto.Esalgoquecada
vez se echa más en falta. Las

aproximaciones a la realidad
tienden a quedarse excesiva-
mente en el plano intelectual.
Internethapropiciadoeso, dado
que es una fuente accesible y
abundante. Pero, por supuesto,
no basta. Yo siempre he tenido
muy presente esa consigna de
Bourdieu. Ycreo queel teatro es
una disciplina que incita a pro-
fundas inmersiones.

PP.. En Gante lanzaron re-
cientemente un manifiesto con
unaseriede ‘mandamientos’.El
primero decíaque no buscáis re-
tratar el mundo sino cambiarlo.
¿Hasta qué punto el teatro es
capaz de hacerlo?

RR.. Mi trabajo tiene dos pla-
nos. Uno, más descriptivo, in-
tentacomprender.Aquípodrían
incluirse Salò, Five Easy Pieces,
La reprise. Otro tiene una inten-
ción clara de propiciar cambios,
como The Congo Tribunal o Mos-
cow Trials, sobre el juicio a las in-
tegrantesdelgrupoPussyRiots.
En esos montajes creamos ins-
tituciones judiciales simbólicas
que intervienen directamente
en la realidad. ALBERTO OJEDA
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“NO SOY UNA PERSONA CONTROVERTIDA. LO SON LOS

TEMAS QUE TRATO. LA ETIQUETA ME PERSIGUE DESDE

HACE TANTO TIEMPO QUE YA NI PIENSO EN ELLO”

“ES CONTRADICTORIO QUE LA SOCIEDAD FOMENTE LA

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE

DOWN Y LUEGO SUFRAN ABORTOS SISTEMÁTICOS”

Pag 76-78 ok.qxd 15/02/2019 17:52 PÆgina 78



| Cultura i Espectacles | 29EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 22 DE FEBRER DEL 2019

Amb la vènia
L’APUNT rit, per aguantar el que viuen a presó i per capgirar

amb humor les absurditats que exposen les acusa-
cions. El president del tribunal ahir s’irritava cada cop
que la defensa sol·licitava posar imatges de vídeo que
desmentien la sang i el fetge que l’acusació vol veure.
Al mateix nivell que Perry Mason quan es doblava en
porto-riqueny.Jaume Vidal

El que podria ser la cosa més avorrida del món, seguir
un judici per la televisió, s’estaria convertint en un di-
vertit entreteniment si no fos pel dramatisme del que
representa. Aquestes pàgines d’humor provenen del
clar desconeixement que tenen el magistrats de la
realitat catalana, que fa que confonguin gestos, parau-
les i personalitats. Els polítics jutjats tenen doble mè-

que està a punt de desbo-
car-se.

Només dos anys des-
prés, Hitler i les seves
criatures diabòliques van
arribar al poder. Beck-
mann no era jueu però
s’havia relacionat amb les
elits cultes del poble que
era a punt de ser destruït.
El seu art no va tardar gai-
re a ser assetjat pel règim
de l’esvàstica. De tota la
seva reputació no en va
quedar res. Es va tornar
invisible. El 1937, les se-
ves obres van lluir a la fa-
mosa exposició d’art de-
generat de Munic, amb la
qual els nazis van fer el
seu manifest per estigma-
titzar l’art modern.

L’influx de Goya
Aquell mateix any, es va
exiliar a Amsterdam, on
va viure de manera gaire-
bé clandestina fins al final
de la guerra. Però l’amena-
ça no el va reprimir com a
artista. A l’esplèndid Glo-
bus amb molí, recrea amb
crueltat la tortura i l’assas-
sinat de la resistència ho-
landesa per part de l’exèr-
cit alemany. S’entronca
així amb Els desastres de
la guerra de Goya.

No pinta només allò que
veu sinó també i, sobretot,
allò que sent. Allò que sent
algú que, com ell, ha estat
expulsat de la seva terra i,
desarrelat, sap que el seu
destí serà deambular pel
món. Al tríptic Carnaval
(1943) i, alguns anys des-
prés, ja establert als Estats
Units, a Mascarada
(1948), es representa a ell
i a la seva segona dona,
Mathilde von Kaulbach,
coneguda com Quappi,
amb unes disfresses que
tenen tant d’amargor com
de sarcasme.

La màscara agafarà un
simbolisme fatídic en la
darrera etapa de la seva
trajectòria. Uns senti-
ments d’impotència i frus-
tració que també impreg-
nen els seus mars. El mar
que engoleix l’Home ca-
ient, un personatge que es
precipita al buit de cap per
avall. És una obra majús-
cula que, com Els argo-
nautes (un altre mar agi-
tat de la mitologia grega),
va crear poc abans que el
seu cor, sotmès a tants in-
fortunis, digués prou. ■

ilo Rau és un director
sensible, habitual al
Festival Grec dels úl-
tims anys, amb pro-

postes escèniques compromeses
i un rerefons de documental. Ara
presenta al Teatre Lliure, Die
120 Tage von Sodom, una pro-
ducció extrema amb la seva com-
panyia (Schauspielhaus Zürich) i
Theater Hora, formada per per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual. El quadre que evoca és con-
tundent, a partir del món sexual
obsessiu del marquès de Sade i el
darrer film de Pasolini, Salò o le
120 giornatte di Sodoma. L’any
passat va trasbalsar el Lliure amb
Five easy pieces.

Barrejar professionals amb dis-
capacitats és una declaració
d’intencions. On es marca, però,
el límit entre la creació provoca-
dora i la dignitat dels intèrprets?
He treballat molts cops amb gent

M
no professional (de moltes
edats). Ells no poden decidir al
cent per cent: quan estàs fent un
càsting a un nen, l’estàs fent a to-
ta la seva família. Quan assagem
estem en constant contacte amb
ells i els pedagogs. Quan els fas
una proposta, no els pots obligar,
els has d’acompanyar. Has de ser
responsable de la seva interpreta-
ció, de com apareixen a escena.
Ells s’han de sentir segurs.

Com ha treballat vostè el teatre
inclusiu? Es poden integrar pro-
postes dels membres de Theater
Hora igualment que es podria fer
amb membres de la seva compa-
nyia?
Totalment. La meva metodologia
és treballar amb tots els intèr-
prets. El que busco és la relació
entre els actors. És una barreja,
no hi ha una diferència entre
nens, adults i disminuïts. És obvi
que són diferents, però han de
ser tractats igual. Tant a la sala
d’assaig com també a dalt de l’es-
cenari.

Pasolini va ser assassinat des-
prés d’aquest film. Creu que és el
que va aixecar més controvèrsia
en la societat italiana?
Podria ser la pel·lícula més con-
trovertida de la seva filmografia.
Per una banda, és melancòlica,
però, per l’altra, és realista i pes-
simista. Em pregunto si aquesta
pel·lícula hauria estat l’última.
Com pots fer un altre film des-
prés d’aquest? És difícil d’imagi-
nar com hauria reaccionat la so-
cietat a una altra pel·lícula des-
prés d’aquesta.

Estan aflorant casos d’abús in-
fantil per part de religiosos, de fa
unes dècades. El papa mateix es-
tà preocupat. A qui s’ha d’educar
principalment, la víctima, el de-
linqüent o la societat que és per-
missiva?
Només es pot educar l’individu.
Els has d’educar a tots: tots for-
men part de la societat. El proble-
ma és que les institucions no su-
pervisen les estructures de po-
der. Per exemple, l’Església catò-

lica està totalment tancada. Per
això ha estat possible la pedofília.
Passa el mateix a les presons. No
hi ha visibilitat. Ara, amb el feno-
men #metoo s’ha obert una es-
cletxa.

El masclisme és avui, aparent-
ment, més perseguit que mai so-
cialment. Però, veiem que les for-
mes de perversió es multipli-
quen. O que les desconeixíem.
Hi ha molta perversió invisible,
sobretot a les institucions, com a
l’Església catòlica o a les escoles.
Les campanyes mediàtiques com
#metoo són només la punta de
l’iceberg. Per a mi, el que és real-
ment interessant és que tothom
haurà estat víctima d’abusos en
algun moment de la seva vida.

Hi ha professions, com els mes-
tres o els bombers, que tenen
una gran autoritat social. Però
també hi ha abusadors.
Els bombers o els mestres són
gent admirada per la societat.
Tots aquests professionals no
han d’aprofitar-se del seu poder.
La posició que tenen no és real i
l’exploten sexualment o emocio-
nalment. Crec que totes les insti-
tucions tenen el perill de ser abu-
sadores. És un gran debat, ara.
Cal canviar la mentalitat i també
les estructures de poder.

Com és que la sexualitat està tan
perseguida moralment, però tan
estesa en la intimitat?
No crec que la sexualitat estigui
perseguida, en tot cas, està qües-
tionada. Tinc dues filles petites
que veuen en públic centenars
d’escenes de sexualitat. Aquestes
imatges fan que les meves filles
pensin que volen ser la més ma-
ca, la millor... això és molt proble-
màtic. El més greu és que aques-
ta és la tendència.

Les denúncies a Jan Fabre encara
no són en ferm però teatres com
el Lliure ja s’han desentès del
‘Mount Olympus’. On queda la
presumpció d’innocència, real-
ment?
Una acusació no és una sentèn-
cia. S’ha de tenir en compte la se-
va presumpció d’innocència. Pe-
rò també has de veure cada cas.
Conec Jan Fabre i els actors que
l’han denunciat. Aquesta és la
metodologia que Jan Fabre fa 30
anys que desenvolupa. Mai s’ha
amagat de fer aquest art trans-
gressor. Ara, entenc que és difícil
mantenir la companyia. ■

Jordi Bordes
BARCELONA
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Entrevista Milo Rau director del muntatge ‘Die 120 Tage von
Sodom’, que es representa fins diumenge al Teatre Lliure

“Tothom serà víctima
d’abusos algun cop”

El director de teatre Milo Rau, en una imatge d’arxiu ■ BEA BORGERS
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RAMON OLIVER

Menjant la merda del feixisme
MILO RAU CRUCIFICA COS CLE MOLT POLÈMIC

A inicis dels anys setanta, el
cineasta, intel·lectual i poeta
Pier Paolo Pasolini es va ins-
pirar en tres dels més fan-
tàstics reculls de relats de la
història de la literatura –El
Decameró, Els contes de Can-
terbury i Les mil i una nits– per
crear una fílmicaTrilogia de
la vida que es va convertir en
un gran fenomen comercial.
Tant, que des dels sectors més
integristes d’aquella mateixa
esquerra en la qual el catòlic,
marxista i homosexual Paso-
lini (una combinació capaç de
molestar igual el Vaticà i el Co-
mitè Central del Partit Comu-
nista Italià) havia militat sem-
pre sense perdre mai –això,
no– el sentit crític de la seva
militància, li van arribar no
pocs retrets: és que potser Pa-
solini s’havia deixat seduir per
la taquilla, amb aquelles tres
pel·lícules tan sensuals i tan
plenes de bells cossos nus?
Pasolini, perplex davant les
acusacions, no va trigar a re-
marcar el que ja era ben evi-
dent: la trilogia havia nascut
com unamena d’exaltació de
la innocència sexual, capaç
d’imposar-se als poders repres-
sius que sempre intenten posar
portes a la llibertat. Però ara,

calia filmar unaTrilogia de
lamort quemostrés, fent mal
als ulls de l’espectador, l’altra
cara de lamoneda: la del poder
que humilia violentament i tor-
tura el cos de l’oprimit. I Paso-
lini la va començar traslladant
els protagonistes de la novel·la
delMarquès de SadeEls 120
dies de Sodoma a la República
de Salò, últim reducte d’un
Mussolini cada copmés asset-
jat per l’avanç dels aliats.

Un cercle infernal
No cal ni recordar que la
nova trilogia va quedar avor-
tada quan el mateix Pasolini
va morir assassinat vint dies

DIE 120 TAGE VON SODOM

UNA CREACIÓ DE MILO RAU. CIA. SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH/ THEATER
HORA. INT.: NOHA BADIR, REMO BEUGGERT, GIANNI BLUMER. TEATRE LLIURE
MONTJUÏC. PG. DE SANTA MADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932
892 770. DATA: 22 I 23/2. HORARI: DV., 20.30H; DS., 19H. PREU: 15-29€.

15% DE DTE. • Teatrelliure.com

SSOS AMB SÍNDROME DE DOWN EN UN ESPECTA

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

INTERIORS

Som a l’estiu, a l’Empordà, i fer un

sopar de parelles sempre ve molt

de gust. És clar que, com no es

cansen de demostrar-nos el teatre,

les pel·lícules i la mateixa vida real,

de vegades aquestes trobades que

comencen tan bé acaben derivant

en petits drames domèstics. Més

encara si resulta que entre les

dues parelles que seuen a taula

hi ha dues persones que abans

d’unir-se a noves persones havien

estat parella. I, si hi afegim que

els emparellats estan units des de

tttemps molt diferents (i en algun

cas tenen edats ben diferents), és

clar que els protagonistes de l’obra

de Concha Milla no podran oblidar

mai aquesta vetllada. SALA ATRIUM.

DATA: FINS AL 3/3. HORARI: DE DC. A

DS., 20.30H; DG., 19H. PREU: 12-19€.

50% DE DESCOMPTE
• Teatrium.cat

BEN-HUR

“Una història dels temps de Crist”.

Aquesta era la frase d’acompanya-

ment amb la qual es va presentar

a tot el món la mítica pel·lícula

protagonitzada per Charlton

Heston, l’any 1959 (de la versió

més recent, val més oblidar-se’n).

Però ni Crist reconeixeria el que la

companyia Yllana i Nancho Novo

han fet amb aquesta història tan

èpica, convertida ara en un no

menys èpic disbarat en forma de

‘peplum’ rialler. I, malgrat tot,

tttampoc hi faltarà l’obligada cursa

de quadrigues, sense la qual Ben

Hur i Mesala no tindrien raó de ser.

TEATRE COLISEUM. DATA: FINS AL 17/3.

HORARI: DE DIMARTS A DIVENDRES,

20.30H; DISSABTE, 18.30 I 21.30H;

DIUMENGE, 18.30H. PREU: 21-28€.

• GGGruuupppbbbaaalaaanaaa...cccooom

abans de l’estrena d’un primer
lliurament que va originar un
escàndol majúscul: com era
possible que algú gosés filmar
un catàleg d’horrors com
aquell! Quina esfereïdora ex-
hibició de mal gust! El mateix
mal gust sense límits del qual
ha estat acusat el magnífic di-
rector Milo Rau a l’hora de
presentar un espectacle tea-
tral en què un grup d’actors i
actrius que tenen síndrome
de Down es veuen obligats a
menjar les pròpies (i fictícies,
deixem-ho ben clar) defecaci-
ons, participar en orgies sexu-
als o ser clavats a la creu.
Però és que, com el mateix

Pasolini, el que pretén Rau
(recordeu Five Easy Pieces) és
situar-nos dins un cercle in-
fernal de passió, merda i sang
que ens incomodi. Que ens
obligui a plantejar-nos on es
troben els límits de la repre-
sentació i el voyeurisme. Que
ens porti a preguntar-nos pel
concepte petitburgès del que
resulta escandalós i el que no.

La crucifixió és una de les potents imatges d’aquest muntatge. FOTO: TONI SUTER
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