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Pasolini contra les multinacionals

ZT Hollandia presenta a Girona un monòleg basat en textos del cineasta i un directiu de la Shell

Jeroen Willems interpreta cinc personatges, des d'un intel·lectual fins al director de la Shell, un
periodista, un criminal i un polític

Jordi Serrat

Les multinacionals influeixen en el poder dels governs", denuncia l'actor Jeroen Willems, que presenta
avui el monòleg teatral 'Deux voix' al Teatre de Salt, al Gironès.

L'obra, que arriba per primera vegada a l'Estat espanyol dins del cicle Temporada Alta, reflexiona sobre
els dilemes morals i la responsabilitat social que tenen les grans empreses mundials en l'economia
actual globalitzada. El treball, a càrrec de la companyia ZT Hollandia, dirigida per Johan Simons, parteix
de la confrontació de textos del cineasta italià Pier Paolo Pasolini amb un discurs d'un president del
consell d'administració de la Shell, Cor Herkströter, que fa 8 anys va aparèixer a la premsa.

Dalt l'escenari el públic hi veu una taula desendreçada que representa la societat actual, amb els plats i
les copes buides després d'un àpat copiós amb força menjar i beure. Hi apareixen cinc personatges: un
intel·lectual, un administrador polític, un criminal i un periodista, a més del director de la Shell. Tots cinc
els interpreta, però, un únic artista, l'actor Jeroen Willems. Per diferenciar bé cada paper va canviant
cada vegada, òbviament de registre de veu però també de cadira. Amb aquest format, reflexionen sobre
la corrupció en el poder i sobre les responsabilitats que cal prendre en el poder. Hi surt el poder del
filòsof, del polític, de l'Església, del mafiós, entre d'altres. L'actor es transforma en un científic, un
executiu, una dona i fins en Déu o el diable.

Hipocresia
Willems creu que aquesta obra convida a "qüestionar-se moltes coses" i a pensar en la hipocresia. "El
polític no ha d'assenyalar ningú amb el dit, sinó confrontar-se a si mateix". I tot plegat, com diu ell, en un
"món capitalista en què ja no tenim alternativa. El consumisme és mort i no hi ha oposició al sistema",
resumeix.

Les dificultats dramàtiques per fer tants papers una sola persona no s'escapen a ningú. Willems
confessa que li agrada tenir tant de protagonisme, però que en certa manera també tem que en fer tants
personatges "sembli que vulgui fer-se el pinxo".

L'actor creu que els textos de Pasolini són encara "vigents, vàlids i no estan passats de moda", tot i que
l'obra porta set anys de rodatge. Pel que fa al discurs de Herkströter, han tret moltes de les referències
que conté sobre la Shell i els problemes que hi havia en aquella època a Nigèria.

Tres mesos després de l'atac a les Torres Bessones de Nova York, aquell fatídic 11 de setembre, el
monòleg es va escenificar als Estats Units. Arran de la commoció mundial per l'atemptat, el grup teatral
es va plantejar aleshores incloure alguna referència a l'11-S, però al final se'n va desdir per no empobrir
el contingut original. Vist ara amb perspectiva, creuen que van encertar en la decisió.
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Sobretitulat
Tot i que Willems diu que li agrada utilitzar a cada país la llengua d'allà on es desplaça, en aquest cas
l'espectacle serà en francès. La raó és que, tot i que parla espanyol, no domina prou "la melodia"
d'aquest idioma. El públic gironí que no sàpiga francès podrà seguir el guió amb sobretítols.
"M'encantaria fer-ho en espanyol", diu. "Però també vaig estar a Sant Petesburg i tampoc allà ho vaig
fer en rus".

El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, va qualificar ahir d'incomprensible el fet que la
companyia ZT Hollandia no hagi actuat mai fins ara a l'Estat espanyol i es va mostrar esperançat que
aquest grup torni en alguna altra ocasió per mostrar el seu gran talent. Segons Suñer, Jeroen Willems
és "un monstre d'actor" per la seva gran qualitat interpretativa.

L’actor Jeroen Willems fa tots  els papers a “Deux Voix”
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