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Entrevista: Heiner Goebbels El compositor i director alemany
va parlar ahir a Barcelona sobre com ensenyar teatre total als joves

“PrinceiKierkegaard
escriuensobreelmateix”
Andreu Gomila
BARCELONA

Heiner Goebbels va deixar molt bon
sabor de boca als barcelonins que
van veure fa tres anys al TNC Era-
ritjaritjaka, un muntatge sobre
Elias Canetti que mesclava música
i teatre. Ahir va ser a la ciutat, al Go-
ethe-Institut, per parlar del seu Ins-
titut de Ciències Teatrals Aplicades
de Giessen, del qual és el director.
També va aprofitar l’avinentesa per
anar al Lliure, on podríem veure la
propera tardor el seu últim especta-
cle,StiftersDinge(CosesdeStifter).

Qui era Adalbert Stifter?
Se suposa que era un romàntic,
però era molt precís, cuidadós, a
l’hora d’observar els petits detalls.
És un escriptor postmodern, que
pot dedicar deu pàgines a descriu-
re una tempesta i com s’acosta, per
provocar un efecte real en el lector.
Esperes la tempesta i t’oblides
completament de la història. Això
passa en l’obra: em concentro en la
percepció de la natura, de l’aigua,
de la pluja, de la neu. No hi ha
ningú damunt l’escenari. Només hi
ha cinc pianos que toquen sols.
Cap actor, cap ballarí...

¿Vostè, preferentment, es considera
compositor, dramaturg, director?
No ho sé. El que m’agrada és la
feina conjunta al teatre. La feina
solitària del compositor és avorri-
da. En grup, amb un equip fort,
fins i tot amb cinc pianos, és més
fàcil sorprendre’t.

Vostè va començar component la
música per a Claus Peymann i Hei-
ner Müller, i ha acabat fent especta-
cles totals, fins i tot estrenant una
òpera. Quin ha estat el camí?

Quan componia per a directors de
teatre, no tenia gaire feina: quan
compons deu minuts per a una
obra de quatre hores de Shakes-
peare, tens molt de temps per
aprendre, com mirar, com dirigir.
Desenvolupes la teva pròpia idea
de com parlar, com treballar amb
un text, com ajuntar text i músi-
ca. Abans de posar-me al capda-
vant d’una obra, però, vaig fer
obres per a la ràdio i el que ano-
meno concerts escenificats.

¿Va decantar-se per la música per-
què no confiava en les paraules?
Desconfiava de les paraules a l’ho-
ra de fer front a textos no dramà-
tics, ja que hi ha molta diferència
entre llegir una novel·la i posar-la

Potser la Nouvelle Vague connecta
els dos mons: la filosofia i la cultu-
ra pop.
Segurament. A Robbe-Grillet li va
agradar molt el muntatge i, de fet,
li va inspirar la seva obra La repri-
se. No sé si això és cultura popular:
quan experimentes amb l’art sem-
pre vas més enllà del pop.

Vostè dirigeix una escola de teatre
on els alumnes aprenen a fer de tot.
La divisió del treball en el teatre és
una mena de força persistent. A
l’òpera, per exemple, els il·lumina-
dors no saben fer res més. I això no
és un camí gaire bo per crear algu-
na cosa nova. Nosaltres demanem
als alumnes que siguin compe-
tents, que coneguin la tècnica. ■

damunt l’escenari. De 10.000 opci-
ons, les redueixes a una quan et
veus obligat a posar el focus sobre
un sol personatge. Aleshores vaig
haver d’inventar-me una manera
més oberta d’usar les paraules,
com en l’obra de Canetti, on treba-
lles amb la imaginació del públic.

Vostè ha mesclat Kierkegaard i
Prince. És això, la cultura popular?
Tots dos escriuen sobre els matei-
xos temes. Si compares la cançó
de Prince Joy in repetition amb
textos de Kierkegaard veus que
empren les mateixes imatges per
parlar de gelosia, seducció, voyeu-
risme. Però hi havia un tercer en
aquest espectacle, Alan Robbe-
Grillet.

Goebbels conversant ahir a la biblioteca del Goethe-Institut de Barcelona ■ FRANCESC MELCION

soliment de la saviesa i la
introspecció al final del pe-
riple vital. La lectura opta-
va pel segon sentit, amb
una OBC irregular i poc
compactada. La lucidesa
subratllava la dependència

per la llum i la irradiació
del foc, tan emblemàtics
en les grisors finlandeses,
allà on l’aigua, sota forma
de rosada, boira, núvols,
pluja o cascada, predomi-
na en el mastodòntic
poema de Richard Strauss.

Aquest es pot tractar
com la crònica de l’ascen-
sió a un cim o com una me-
tàfora en què la lassitud
del retorn simbolitza l’as-

OBC
Anssi Karttunen, violoncel.
Dir.: Ernest Martínez
Izquierdo.
L’Auditori, 25 d’abril.

El programa tenia
l’atractiu d’una obra
de Kaija Saariaho, el

concert per a violoncel
Notes on light (del 2007),
un viatge –com ho és la
Simfonia alpina– marcat

Crítica clàssica

Itineraris

XavierCasanovesDanés

del Siegfried –amb la nota
de color de les quatre
tubes wagnerianes– i del
naturalisme panteista de
Mahler. L’alba, el crepuscle
i la tempesta van resultar
satisfactoris, però quan
menys senyorejava la me-
lodia, s’escoltava una jux-
taposició de seccions
agreujada per l’antigermà-
nic esprimatxament als vi-
olins.

El violoncel·lista Anssi
Karttunen va fer justícia a
l’afiligranament i la tensió
de l’obra de Saariaho, cir-
cular, ben travada per
contrast de les cinc parts i
sustentada en l’atomitza-
ció del so i en recurrents
modulacions descen-
dents. Martínez Izquierdo
la va dirigir amb cura i di-
namisme aplegant organi-
citat de base, detallisme i

uns místics encanteris.
Uns oients van incomodar
la resta estossegant de
forma obstinada i ridícula
durant la primera pausa
protestant per l’atonalis-
me i l’exigència de l’obra.
Cal demanar-los que si
volen expressar incapaci-
tat i disgust, ho facin al
final en competència amb
la satisfacció i l’interès de
la majoria.

L’OBC va ser
irregular i poc
compactada amb
‘Notes on light’

Unmusical
s’endúelPremi
JoaquimMasó
deGirona

Redacció
GIRONA

El projecte de l’espectacle
musical titulat La dolça
Sally, amb guió de la dra-
maturga Daniela Feixas,
música original de Jordi
Collet i que dirigirà Carol
López –la mateixa que ha
dirigit Germanes– ha estat
proclamat guanyador per
unanimitat del segon
premi Joaquim Masó a pro-
jectes de producció teatral.
El premi consisteix en una
aportació econòmica de
30.000 euros que es desti-
naran a la producció de l’es-
pectacle, amb el compro-
mís de ser estrenat al festi-
val Temporada Alta, de
Girona. El certamen l’orga-
nitzen la família Masó, Bitó
Produccions, la Llibreria
22 i el grup Proscenium.

L’argument, que el jurat
ha qualificat d’“especial i
diferent de la resta”, refle-
xiona sobre l’abús dels
adults envers els infants a
partir de la protagonista,
una nena de 10 anys que
viu envoltada d’un munt de
personatges sinistres. La
nena, que simbolitza la pu-
resa i la innocència, anirà
coneixent els personatges
que l’envolten, i això li obri-
rà els ulls enfront l’altra ca-
ra dels habitants del seu
bonic poble “que pot ser
qualsevol del Primer Món”,
va dir l’autora.

El jurat, format pel direc-
tor Joan Ollé, la crítica de
teatre Begoña Barrena, el
responsable de la sala La
Planeta, Pere Puig i el direc-
tor del Temporada Alta,
Salvador Sunyer, ha escollit
La dolça Sally entre 11 fi-
nalistes. Daniela Feixas ha
mostrat la seva satisfacció
pel premi, encara més per
estar atorgat per un “jurat
de prestigi”. A la primera
edició va guanyar Saló de
Primavera, de Lluïsa Cuni-
llé i Paco Zarzoso. ■


