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El joc de perversió 
de Milo Rau 

a Sodoma

TEATRE

El Liceu espera Sau30 
amb tot venut

manes. “Vam demanar data i la pri-
mera que tenien lliure era l’1 de 
març del 2019”, recorda Argüelles. 
“Aquest concert era la raó de ser de 
tot plegat, i el que havia de ser una 
única actuació es va convertir en 
uns quants concerts, perquè havíem 
d’esperar tot un any fins a la data del 
Liceu”, diu Sala, content i sorprès 
alhora de la bona rebuda obtingu-
da arreu ja des d’aquell primer xou 
al Festival Strenes de Girona l’abril 
de l’any passat. 

“Ens ha sorprès molt la resposta 
de la gent, i que se sàpiguen les can-
çons, totes. Per exemple, en el con-
cert de Reus, que ens van dir que hi 
havia 8.000 persones a la plaça de la 
Llibertat, molta gent se sabia les 

cançons, i no només Boig per tu i El 
tren de mitjanit. És impressionant 
quan passa això, perquè algunes 
d’aquestes cançons jo les tenia pràc-
ticament oblidades, però la gent 
no”, diu Sala. 

El calendari ha fet que el concert 
al Liceu de l’1 de març sigui un parell 
de setmanes després del vintè ani-
versari de la mort de Carles Sabater. 
“A tots els concerts recordem el 
Carles, i per al del Liceu hem prepa-
rat una petita cosa delicada, un re-
cord especial”, assegura Argüelles 
sense desvelar la naturalesa d’un 
homenatge que van decidir un cop 
ja s’havien exhaurit les entrades. 
Argüelles té una responsabilitat ex-
tra en aquesta gira, perquè interpre-
ta les cançons que cantava Sabater, 
i a més ho fa amb els músics de Sau. 
Tanmateix, el repertori està en bo-
nes mans. “El meu primer concert, 
quan tenia 5 anys, va ser un de Sau; 
m’hi va portar el meu pare. I ha sigut 
una banda que he seguit sempre, 
amb la qual cosa ja tenia molt inte-
rioritzades les cançons”, diu Ar-
güelles. “A vegades, quan estem as-
sajant, si dubtem sobre com anava 
un tema, l’hi demanen al Jonathan. 
Ho sap tot, ell”, assegura Pep Sala.  

Carisma de ‘rock star’ 
“El Carles va ser el primer rock star 
que vam tenir aquí, en el bon sen-
tit. Cantava superbé, es movia su-
perbé, cuidava molt la imatge i tenia 
unes cançons que podia defensar i 
que el van ajudar”, diu Argüelles des 
de l’admiració pel cantant, que va 
morir el 13 de febrer del 1999 des-
prés d’un concert a Vilafranca del 
Penedès. Per a Pep Sala, Carles Sa-
bater tenia “una presència única” i 
va “evolucionar molt cantant”. “La 
seva gran virtut era que millorava 
cada dia. Però hi havia una cosa que 
el feia extraordinari: el seu domini 
de l’espai escènic –recorda Sala–. I 
en aquella època, quan la majoria de 
músics sortíem a l’escenari tal com 
érem, autèntics, com en dèiem ales-
hores, ell sabia actuar d’una altra 
manera: tenia un punt de Bryan 
Ferry i de David Bowie, aquella pre-
sència”. “El concepte de rock star”, 
conclou Argüelles.e

El cantant Jonathan Argüelles i Pep Sala durant un concert a Girona 
de la gira Sau30. SAU30

Al concert hi haurà un record especial  
en memòria de Carles Sabater
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Sau30 és “la banda de Sau, una ban-
da sense futur”. Així explica Pep Sa-
la un projecte que va engegar fa un 
any per celebrar el trentè aniversa-
ri de Sau i en el qual ha implicat els 
músics que van passar pel grup oso-
nenc en diferents etapes, a més de 
dues incorporacions: Joan Antonell 
i el cantant Jonathan Argüelles, vo-
calista de la banda d’homenatge 
Tornem a Sau. Sau30, que no té 
“ambició de créixer ni de fer discos”, 
es va crear amb un horitzó: un con-
cert al Liceu, amb les entrades ex-
haurides des de fa unes quantes set-
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‘Die 120 tage von Sodom’ TEATRE LLIURE  222 DE FEBRER 

La nova creació del gran mestre del 
teatre contemporani, el suís Milo 
Rau, es basa en l’escandalosa pel·lí-
cula Salò o els 120 dies de Sodoma, de 
Pasolini, però amb la particularitat 

que Rau treballa amb un grup de teatre profes-
sional de discapacitats intel·lectuals.  

Diguem d’entrada que a l’espectacle no hi ha, 
afortunadament, cap altre rastre de la humili-
ació i repugnància  que la perversa utilització 
d’aquest grup d’actors i actrius, penso que in-
capaços de conèixer el rerefons de la història, 
com passava a Five easy pieces amb els nens ex-
plicant la història del depredador sexual bel-
ga Dutroux. Tot i que creiem que Rau intenta 
posar en valor la feina d’aquest grup i arriba fins 
al punt de qüestionar l’avortament en casos de 
malformació fetal en una escena totalment de-
magògica, se’ns escapa l’objectiu de l’experi-
ment més enllà de rivalitzar amb el cinema ex-
trem de Lars von Trier. Un experiment no 
exempt de bones idees dramatúrgiques i amb 
escenes de gran plasticitat, però que ens fa dub-
tar de si no situa el director en la capritxosa po-
sició de domini dels qui l’exercien en la pel·lí-
cula i que s’allunya d’allò més d’aquell teatre 
document tan interessant com commovedor 
que vam conèixer amb Hate radio, The civil 
wars i Mitleid. Fins i tot incom-
pleix un dels punts del seu 
decàleg, el Manifest de 
Gant. Concretament 
quan diu: “Si és un text 
referencial, tant si es-
tem parlant d’un llibre 
com d’una pel·lícula o 
una obra, usat al princi-
pi del projecte, només 
pot representar fins al 
20% del temps total de la re-
presentació”.e
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