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L’obra teatral
‘L’últim jueu
d’Europa’ critica
l’antisemitisme
polonès

Vodevil
polèmic a
l’Off
Broadway

L’escriptor ha
donat 50.000
euros, la mateixa
quantitat que el
premi Heine

Handke
ajuda els
serbis de
Kosovo

Entrevista: Gao Xingjian El Nobel xinès, que viu a França, ha estat a Barcelona per
reivindicar la figura de l’actor teatral i defensar la llibertat creativa de l’escriptor

“Unpotser lliure,però
tambépottriarnoser-ho”

Matilde V. Alsina
BARCELONA

El Dia Mundial del Teatre,
que es va celebrar el 27 de
març, el va portar al Romea
de Barcelona. Xingjian, que
ha escrit 18 obres de teatre,
va aprofitar per apostar per
una nova dramatúrgia. La
seva visita va coincidir amb
la presentació d’un nou lli-
bre acabat de publicar aquí,
Contra los ismos (El Cobre
Ediciones), un recull d’arti-
cles que també conté l’obra

de teatre La huida, que li va
reportar la confrontació
amb el Partit Comunista
Xinès. En aquests textos,
escrits en xinès i només tra-
duïts al castellà, l’autor rei-
vindica la llibertat individu-
al de l’escriptor davant les
ideologies.

Escriu teatre experimental,
però defensa la recuperació
del paper de l’actor.
Sí, la meva orientació es
basa en el paper de l’actor
perquè, al segle XX, la re-

met arribar a l’estadi
d’actor neutral, el que se-
para l’actor-persona de
carn i ossos i el paper que
ha de representar.

Escriu prosa en xinès i tea-
tre en francès. Què el porta
a triar una llengua o l’altra?
Només ha estat en els úl-
tims deu anys que he es-
crit obres de teatre en
francès. El francès és una
llengua molt musical. Em
diverteixo molt amb la mu-
sicalitat del francès, però

cerca en teatre s’ha fet
més aviat a través del di-
rector. Jo suggereixo una
altra orientació per inno-
var en el teatre.

En què consisteix?
Per mi, l’important no és
l’autor o el director, sinó
l’actor. S’ha negligit l’es-
sencial del teatre, que és
l’actor, l’home viu que
actua davant el públic i s’hi
comunica a través d’un
paper. Tot el que s’ha fet en
els últims cinquanta anys

mètode Stanislavski, en
què actor i paper es fonen
en un de sol. A Orient hi ha
una tercera forma, la del
teatre tradicional, en què
tot està codificat i els ac-
tors coneixen bé els codis
perquè han estat formats
des de la infantesa. Pel
meu coneixement del tea-
tre oriental, crec que entre
l’actor i el seu paper hi ha
un altre pas: l’actor neu-
tral. L’actor xinès, abans
de pujar a l’escenari, fa
una purificació que li per-

Gao Xingjian a l’escenari del Romea, on va participar en una lectura de la seva obra ■ CRISTINA CALDERER

ha aportat renovacions al
teatre, però en absolut a la
dramatúrgia. Què s’ha fet
des de Genet i Beckett?
Poca cosa. No busco una
nova manera d’escriure te-
atre, sinó quines són les
possibilitats noves que
podem oferir als actors.

Què proposa?
A Occident l’art d’actuar té
dues formes: quan per una
banda tenim el paper i per
l’altra l’actor, i la identifi-
cació amb el personatge, el




