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� Divendres, el drama-
turg i escriptor canadenc
Michael Redhill (1966) va
assistir a l’estrena de la
versió catalana de la seva
obra Bondat (Goodness)
–guanyadora del premi
Carol Tambor del Festival
d’Edimburg l’any 2006–,
a la sala la Planeta de Giro-
na, en el marc de Tempo-
rada Alta i sota la direcció
de Pere Puig, que també
n’ha fet la traducció. Red-
hill, nominat al Booker
Prize 2007 per la novel·la
Consolation i editor de la
revista literària Brick, va
sortir satisfet de la sala i
content que la seva obra
tingui projecció fora de
l’àmbit de parla anglesa.

–Quina és la gènesi de
Bondat?

–«La inspiració ve per
dues vies diferents. La pri-
mera va ser Ross Manson
–amic i director amb el
qual treballa habitual-
ment–, que volia fer una
obra sobre la destrucció de
la moral humana, sobre
com la gent pren decisions
morals, i per això vam anar
a la Universitat de Yale
(EUA), a parlar amb estu-
diosos sobre el comporta-
ment humà. La segona és
que jo estava particular-
ment interessat en explicar
una història sobre un cri-
minal de guerra amb Alz-
heimer, i la idea de com
pots esdevenir culpable si
no pots recordar el que has
fet; com pot haver-hi justí-
cia sense memòria?»

–Què vol explicar a
l’obra i quina reacció es-
pera per part del públic?

–«Un dels objectius per
mi com a dramaturg, que

és possible que sigui dife-
rent del que té el produc-
tor, és posar l’audiència en
una situació difícil; vull
que es reconeguin ells ma-
teixos en mi. A l’escenari
hi ha una bona persona,
una persona amb uns prin-
cipis, però una de les qües-
tions que llança l’obra té a
veure amb la postura aque-
lla de dir: ’jo no ho podria
fer, jo mai assassinaria’, i
el públic descobrirà que
qui els parla, el jove dra-
maturg canadenc i jueu
Michael Redhill és exacta-
ment el tipus de persona
que mai faria cap d’aques-
tes coses com les que ell
està investigant. Però
quelcom passa en l’obra,
quelcom creix dins Mi-
chel, quelcom fosc i des-
agradable, i l’audiència,
que ha posat la seva fe en
ell, comença a dubtar si la
seva fe està dipositada en
un bon lloc. Una cosa que
crec que l’obra crea és la
sensació de dubte moral en
el públic, sobre qui són, en
quin moment de la seva
pròpia història es poden
veure forçats a fer quel-
com terrible en nom de la
seva història, de la seva
llengua o del color de la se-
va pell...»

–El jove dramaturg
protagonista de l’obra és
vostè mateix i porta el
seu nom? Per què?

–«La introducció d’un
caràcter amb el meu nom a
l’obra sorgeix de la neces-
sitat de presentar al públic
algú que se suposa que diu
la veritat, algú a qui l’au-
diència pot creure i en qui
dipositar la seva fe, perquè
quan tens algú amb una
posició d’autoritat expli-

cant-te coses, te’l creus.
Això no vol dir que tingui
la raó absoluta, però la
gent tendeix a creure-ho.
A més, també hi ha un altre
aspecte: tendim a construir
identitats moralment sòli-
des, impenetrables, con-
sistents. Doncs bé, una pe-
ça de teatre pot fer tronto-
llar-la i que es trenqui.»

–Pels temes que toca,
com ara el genocidi, el
mal, el bé, l’obra pot
tendir a ser moralista?

–«Mai he volgut forçar
un missatge moral, o fer
anar per un camí determi-
nat el públic, perquè l’obra
és prou rica per tal que la
gent decideixi si Althea és

bona o no, o si Stephen és
bo o no, o on és el mal.
Crec que l’obra és més for-
ta si deixa les qüestions
obertes i admet diferents
punts de vista.»

–Hi ha algun tema re-
current en la seva obra,
que el preocupi o el fas-
cini especialment?

–«El que més m’obses-
siona és la suposada infal-
libilitat de la història. La
història són les coses que
passen, que són consumi-
des i digerides, causant un
impacte que afecta aquesta
infal·libilitat, perquè ales-
hores la veritat històrica
depèn del qui l’explica. A
les meves obres, el com-

portament humà també és
motiu d’estudi i, en el cas
de Bondat, l’obra porta els
actors i el director a visitar
llocs foscos, difícils.»

–Quins han estat els
seus referents a l’hora
d’escriure Bondat?

–«Quan escric teatre, no
només rebo influències
d’autors teatrals, sinó que
agafo diferents veus, com
ara David Hare, Samuel
Beckett o Harold Pinter,
gent que està interessada
en qüestions existencials,
però també escriptors com
ara Coetzee. Pel que fa a
l’estructura, hi ha una in-
fluència de Pirandello i la
seva metaficció, i també hi
ha alguna cosa de Brecht.»

–Vostè és considerat
com un nou valor de la
literatura canadenca.
Quina opinió en té?

–«No entenc que a Ca-
nadà, malauradament, tin-
guem un gran complex

d’inferioritat. Si tu vas a
fora de Canadà i obtens
èxit, aleshores els cana-
dencs t’estimen, i és molt
trist que hi hagi aquest ti-
pus de dinàmica emocio-
nal en el meu país. Quan
vaig publicar Consolation

va ser ignorada al meu
país, el meu llibre va mo-
rir, però quan va ser nomi-
nat al Booker Prize, de cop
i volta van ploure els pre-
mis i tothom venia a casa
meva. Sé, però, que és im-
portant per la meva carre-
ra, per continuar desenvo-
lupant-me com a escriptor,
i això em permet fer la me-
va feina fora del meu país i
arribar a més gent que et
coneix, gent que no sap la
teva llengua, gent d’altres
cultures, que interactuen
amb tu. Per a mi és magní-
fic conèixer cultures anti-
gues, com la catalana, com
l’espanyola, que em des-
cobreixen un món nou.»

DANI CHICANO / Girona

La Planeta va estrenar divendres l’obra teatral «Bondat», dirigida per Pere Puig i escrita pel canadenc Michael Redhill, que va ser a la funció.
La peça és una obra moral sobre els temps actuals que incita a la reflexió sobre les nocions de responsabilitat, la memòria i el bé i el mal

«Com pot haver-hi justícia sense memòria?»
Michael Redhill. POETA, ESCRIPTOR I DRAMATURG CANADENC

Michael Redhill, a la seu d’El Punt. / JORDI SOLER

LA PEÇA, «BONDAT»

L’obra porta els actors i el

director a visitar llocs foscos,

molt difícils

EL DUBTE MORAL

Crec que l’obra crea la sensació

de dubte moral en el públic, sobre

qui són i què poden arribar a fer


