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Entrevista: Martin Wuttke L’actor alemany porta avui a l’Auditori de la Mercè de
Girona ‘Primer amor’, una novel·la curta de Beckett que ha convertit en obra de teatre

Wuttke fa a ‘Primer amor’ un treball basat en el llenguatge ■ PERE VIRGILI

“No m’interessen els clàssics
amb els herois de sempre”
Teresa Bruna
BARCELONA

Molts el consideren un dels millors
actors del món. Interpreta tots els
matisos dels personatges com si
fossin criatures vives en evolució i
s’aboca a cada frase fins a l’esgota-
ment. El vam veure al Lliure el mes
de març amb Artaud es recorda de
Hitler i del Romanische Cafè, una
producció del Berliner Ensemble,
el centre creat per Brecht que
Wuttke va dirigir del 1995 al 1997,
en substitució de Heiner Müller a la
seva mort. També el vam veure
l’any 2004 al TNC, en una produc-
ció de la Volksbühne. Aquesta ve-
gada porta una creació seva a par-
tir de la novel·la Primer amor, de
Beckett. Ell mateix ha ideat l’espai
escènic, l’ha dirigit i la interpretarà
avui, a l’Auditori de la Mercè de Gi-
rona, dins del festival Temporada
Alta.

‘Primer amor’ és una novel·la, no
pas una obra de teatre...
Sí, és una novel·la curta. Beckett
en té moltes. Cronològicament les
va escriure al principi i s’hi poden
trobar constel·lacions de les grans
que va escriure després. Es podria
dir que són les que van crear l’at-
mosfera beckettiana. Perquè Bec-
kett té una gran personalitat, po-
derosa. Com Brecht, que també la
té. Però serien dues formes anta-
gòniques. Aquesta és una novel·la
molt especial perquè, malgrat que
la va escriure abans, es va publi-
car molt tard dins l’obra de Bec-
kett perquè el personatge de la
dona és real, i Beckett va esperar
que es morís per publicar-la.

Però hi surt una dona?
No. Hi ha un narrador, un home

culte, que un dia es troba vivint al
carrer i ho explica. Ell fa tot el pos-
sible per fugir de la seva nova reali-
tat. Vol crear una distància entre
ell i el món i també entre les coses
que passen dins el seu cap i ell ma-
teix. De la dona se’n sap poca cosa.

I troba el ‘Primer amor’?
Té la desgràcia que aquesta dona,
per casualitat, seu al costat del
banc on dorm. Ell se n’enamora
però dins del món que s’ha creat
no pot disfrutar d’aquest amor
com d’una cosa positiva, ella és
una intrusa i el pertorba, li fa nosa.

sentit té per a un públic que no
sap alemany escoltar una histò-
ria explicada per un actor.

Home, veure’l a vostè! Que ha tre-
ballat amb Müller, Castorf, Mar-
thaler, Peymann... ¿Ens explicaria
les grans diferències entre ells com
a directors?
És impossible. Tenen tanta quali-
tat que necessitaríem tota una nit
per parlar de les característiques i
la personalitat de cadascun.

Doncs parlem del teatre alemany,
de la Volksbühne, per exemple...

Volksbühne vol dir teatre popular.
La seva forma, els continguts i el
mètode de treball han estat molt
importants, han creat escola.
Però la Volksbühne no és el teatre
d’un director famós, com quan
Peymann va dirigir el Burgtheater
[de Viena]. És el lloc de creació
d’un col·lectiu, amb un conjunt
d’actors, amb els que fan els es-
pais escènics, els dramaturgs, uns
altres directors més joves que
poden desenvolupar la seva crea-
tivitat... La Volksbühne és fruit de
la generositat i col·laboració de
tots. Ara s’ha obert completament
cap a altres llenguatges artístics,
s’han fet creacions musicals, arts
plàstiques... S’ha obert a un públic
divers. La Volksbühne és excepci-
onal, una referència europea.

Una mica tenim la sensació que
no s’interpreten gaires autors
alemanys, que es fan descons-
truccions dels clàssics. Per què?
És una pregunta que em faig a mi
mateix. No sé per què es fan
obres clàssiques que es repetei-
xen fins a 25 o més vegades, en-
cara que vagin vestits amb roba
actual. No sé per què aquests per-
sonatges, aquests directors no
creen una obra pròpia. A mi no
m’interessa interpretar clàssics
amb els herois de sempre. Això
està passat de moda a tot arreu.

El teatre ha de provocar reflexió?
Sí, però no és suficient. Seria com
si només funcionés el cap, i el cap
necessita tot el cos. Un actor
parla amb tot el cos, amb les
mans... amb els genitals! Ha de
desprendre sensualitat. I precisa-
ment és això el que la línia clàssi-
ca del teatre alemany vol negar,
no vol diversió al teatre. ■

Quan va venir al Lliure també ac-
tuava sol. ¿Se sent còmode amb
monòlegs molt interioritzats?
És pura casualitat! Només és un
aspecte de la meva feina. Vaig co-
mençar a fer Beckett als 25 anys i
coneixia les novel·les curtes,
n’havia fet. Jo interpreto perso-
natges, faig cinema... Però t’he de
dir que aquesta peça i la d’Artaud
són molt diferents. Allà l’actor
podia moure’s i mostrar-se extra-
vertit en escena. En aquest cas és
un treball basat en el llenguatge.
Quan em van proposar venir a Gi-
rona fins i tot vaig dubtar de quin

‘LaBergamota’atracaalPoliorama
Elmusical ‘Pirats:els
joglars flotants’
estrena la temporada
deteatre familiar

Redacció
BARCELONA

La Bergamota, el vaixell
dels joglars flotants, ja es
troba al Poliorama. Es pot
visitar els diumenges al
migdia i espera quedar-se a
l’escenari de la Rambla de

Barcelona fins al desembre,
tot donant cos a Pirats: els
joglars flotants, el primer
espectacle de la quarta tem-
porada de Viu el Teatre, la
programació familiar del
Poliorama. L’any passat va
gaudir de més de 20.000 es-
pectadors i enguany han
decidit mantenir el mateix
nombre de propostes, cinc,
amb l’objectiu de consolidar
el públic.

La Bergamota ja va atu-
rar-se amb èxit aquest juli-

ol al Festival de Peralada
gràcies a una posada en es-
cena brillant de Lluís Jua-
net. Es tracta d’un musical,
amb partitura de Keco
Pujol, ambientat al mar
Carib a mitjans del segle
XVII en què “l’espectador
s’endinsa en un món d’a-
ventures, humor i acció”.

Els altres quatre mun-
tatges que exhibirà el cicle
Viu el Teatre van des de la
màgia als titelles. Tots s’es-
trenaran a Barcelona i dos

d’ells seran estrenes mun-
dials. L’un és el nou xou del
Màgic Andreu, que presen-
ta Chusoitruskiguaychi-
key, a partir del 16 de de-
sembre; l’altre és Papano-
tes, dels creadors de Pirats:
els joglars flotants. Cal des-
tacar, a més, la recreació de
l’obra clàssica de Sebastià
Sorribas El zoo d’en Pitus,
que la companyia Tutatis
Productora portarà per pri-
mer cop a la ciutat el 4 de
maig del 2008. ■

El pirata Jan intentarà rescatar la filla del capità McBride a
‘Pirats: els joglars flotants’ ■ POLIORAMA




