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‘Eraritjaritjaka’ és l’últim dels inclassificables
espectacles del director i compositor alemany

Heiner Goebbels
posa música i
imatges a Canetti

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Eraritjaritjaka és una ex-
pressió que utilitzen els

aborígens australians que significa
tenir un desig obsessiu i melancòlic
per una cosa que s’ha perdut.
També és una paraula seleccionada
dels quaderns de notes de l’escriptor
d’expressió alemanya d’origen búl-
gar Elias Canetti i el títol de l’últim
espectacle musical de l’inclassifica-
ble director i compositor Heiner
Goebbels, que durant tres dies (29 i
30 de juny i 1 de juliol) es presenta
al Teatre Nacional de Catalunya dins
de la programació del Grec en la se-
va versió original en francès amb
subtítols en català.

Goebbels, que no va poder estar a
Barcelona l’última vegada que un
dels seus treballs va visitar la ciutat,
ha revelat aquesta vegada en directe
els significats subterranis d’aquest
muntatge multidisciplinari, que
completa una trilogia basada en
quaderns d’escriptors –els anteriors
van ser Joseph Conrad i Ludwig
Wittgenstein– per expressar com
l’individu es relaciona amb el seu
entorn. «Aquesta obra parla de com
ser feliç i de si és possible ser-ho
en soledat, cosa que els escriptors
coneixen bé», explica. Un altre
comú denominador de la trilogia és
la presència de l’actor francès An-
dré Wilms, cara difícil i secundària
del luxe del cine francès amb més
protagonisme en pel.lícules d’Aki
Kaurismaki com La vida de bohemia.

q GRANS SORPRESES
El muntatge amalgama els textos
de Canetti amb la música de The
Mondriaan Quartet –formació de
corda holandesa que interpreta pe-
ces de Bach, Ravel, Gavin Bryars i el
mateix Goebbels– i el treball en di-
recte del càmera de vídeo Bruno De-
ville, que provoca sorprenents efec-
tes a cavall entre el teatre i el cine
que el director es resisteix a revelar.
«M’agrada que l’espectador man-
tingui en tot moment una certa in-
seguretat sobre el que està veient»,
apunta mentre adverteix que Wilms
abandona l’escenari als 20 minuts

d’una representació que dura una
hora i mitja davant l’estupor de l’es-
pectador.

Precedit d’una fama de creador
poc convencional, Goebbels ha po-
gut comprovar com el muntatge ha
tingut una càlida acollida a París i
Berlín. «Només s’ha de veure amb
esperit obert i una gran curiositat. I
si no es té informació prèvia sobre
l’espectacle, molt millor», recoma-
na.

Aquesta és una de les raons per
les quals, segons Goebbels, no és ne-
cessari conèixer l’obra del premi No-
bel Elias Canetti (1905-1994), un
autor errant que va viure i va patir,
per la seva condició de jueu, l’ascens
del feixisme a Àustria i va marxar a
l’exili a Londres –ciutat on també va
passar part de la seva infància–, on
va morir. Goebbels ha triat dels seus
llibres de miscel.lània –i un parell
d’incursions en les seves obres ma-
jors Masa y poder i Auto de fe– el text
definitiu. «La qual cosa et permet
emportar-te a casa uns bonics i
justos pensaments», diu.<

33 Rosana Pastor i Manel Barceló, en un moment de l’obra.
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Carme Portaceli dirigeix ‘La pell en flames’, premi Ciutat d’Alcoi 2004

Guillem Clua llança un crit contra
les guerres al Villarroel Teatre
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TEATRE I ESTRENA

La programació teatral
del Grec ha posat la di-

recta. Aquesta nit s’estrena al Vi-
llarroel Teatre La pell en flames, de
Guillem Clua (Barcelona, 1973),
amb direcció de Carme Portaceli.
L’obra, que va obtenir el Premi de
Teatre Ciutat d’Alcoi 2004, estarà
en cartell fins a finals de juliol i
podria obrir la temporada que ve
d’aquesta sala. Rosana Pastor, Ma-
nel Barceló, Gabriela Flores i Ma-
nel Sans protagonitzen aquesta
història al voltant d’una fotogra-
fia feta durant una guerra que es
converteix en una icona de la
lluita per la pau.

Clua és periodista, i l’ofici se li
nota en l’escriptura de La pell en
flames. La seva estrena absoluta va
tenir lloc a Alcoi el maig passat i
va provocar algunes diferències
entre l’autor i la directora.

«Com a periodista, parlo de
temes quotidians, d’històries
que apareixen als diaris i afecten

la gent», explica l’autor. No creu ha-
ver escrit una obra sobre la guerra.
«Crido que les guerres no solucio-
nen res i ho faig a través de perso-
natges ficats en una contesa però
que viuen petites històries perso-
nals». Defensa que a la seva obra es
parla, sobretot, de sentiments i asse-
gura que no és una història de perio-

distes, encara que un dels seus pro-
tagonistes ho sigui.

«No estic ni molest ni enfadat
amb Portaceli, una directora a qui
admiro i que de fet proposa un es-
pectacle que ja hem comprovat que
funciona. Però no és la lectura que
jo faig del text», assenyala Clua,
preocupat perquè aquestes diferèn-
cies puguin derivar en polèmica.
Qualifica el tractament del text per
part de Portaceli com «una mica
fred» i allunyat del que ell va voler
dir, i no sembla molt d’acord amb
alguns canvis introduïts per la direc-

tora al text. En tot cas, denuncia
«l’arraconament» que pateix l’escrip-
tor a l’hora de portar una obra a es-
cena.

q LA RÀBIA
Clua entén que tots els textos són
compromesos en la mesura que a
l’escriure’ls «prens partit, sigui quin
sigui el tema». A La pell en flames,
l’espectador s’haurà d’identificar
amb un personatge o un altre, opina
l’autor català. Està segur que el
públic entra en la història per la via
de l’emoció. I no dubta a afirmar
que «la ràbia pel que va passar a
Iraq va ser determinant a l’hora
d’escriure aquesta obra, que agafa
algunes referències d’aquella reali-
tat».

La pell en flames és una coproduc-
ció del Grec, Teatres de la Generali-
tat de València i Villarroel Teatre.
Clua, que fa tres anys que treballa
en l’equip de guionistes d’El cor de la
ciutat (TV3), avança que està escri-
vint una nova obra –serà la quarta–
centrada aquesta vegada en l’alco-
hol i les relacions humanes.<

L’AUTOR DISCREPA
DE LA LECTURA QUE
HA FET LA DIRECTORA

33 Heiner Goebbels.


