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Espinosa
i ‘El
fascinant
noi...’

L’editorial
d’Alzira publicarà
en català tota
l’obra de la premi
Nobel d’enguany

Bromera
editarà
Herta
Müller

El dramaturg,
actor i director
estrena al Lliure
l’obra amb què
està més content

Enladireccióoposada
ToniCasaresadaptalanovel·ladeRobertWalser ‘JakobvonGunten’a ‘Aquís’aprèn
pocacosa’,untextvisionarid’unautoressencialquearribademàalaSalaBeckett

Andreu Gomila
BARCELONA

Toni Casares feia 20 anys
que tenia dins el cap la
novel·la de Robert Walser
Jakob von Gunten (Qua-
derns Crema) i ara, tot coin-
cidint amb el 20è aniversa-
ri de la Sala Beckett, ha de-
cidit portar-la a escena. La
data no és cap casualitat, ja
que l’espai que aleshores di-
rigia José Sanchis Sinister-
ra va estrenar-se amb una
dramatúrgia de Bartleby
l’escrivent, de Hermann
Melville, una novel·la cabdal
del segle XIX que seria cone-
guda per la famosa frase del
seu protagonista “preferiria

no fer-ho”. Jakob von Gun-
ten, com Bartleby, és un noi
amb una actitud passiva da-
vant la vida, i ell, de família
aristocràtica al Berlín de
primers del segle XX, deci-
deix emprendre el camí
contrari al previst i es ma-
tricula en una escola, l’Ins-
titut Benjamenta, per a cri-
ats. L’obra s’estrena aquest
dijous a Barcelona després
d’haver passat el cap de set-
mana per Temporada Alta.

“Tant Bartleby com
Jakob –ens diu Casares–
són dos personatges que
renuncien als valors de la
cultura occidental. Bart-
leby renuncia a l’acció, es
nega a fer res. I Jakob re-

nuncia als privilegis de la
seva condició social. Treba-
llant la novel·la i aprofun-
dint-hi, m’he adonat que en
el fons Jakob acaba renun-
ciant. És un noi molt jove i
té un punt d’immaduresa.
Entra a l’Institut Benja-
menta perquè topa amb un
món que no entén, on
s’ofega, i vol aprendre a fer
de criat per intentar com-
prendre’l, aquest món, per
entrar-hi per un altre cos-
tat”. Jaume Ulled és aquí
Jakob von Gunten; el seu
mestre, el Sr. Benjamenta,
és Quimet Pla, i la seva ger-
mana, la Sra. Benjamenta,
és Alícia Pérez. Aquest tri-
angle essencial s’amplia

amb els companys de
Jakob: Pep Ambrós, Gui-
llem Motos, Omar Sanchis,
Pau Viñals i Albert Viñas.

Casares deixa clar que,
tot i el jove planter del re-
partiment, no es tracta
d’Els nois d’història,
l’obra d’Alan Bennett amb
què Josep Maria Pou va
obrir el Teatre Goya. “Als
actors els ha costat no
caure ni en el paper de
nens ni en el de bojos o
tontos. És una tipologia de
persones molt especial.
Són gent adulta a qui el
Benjamenta ajuda a tenir
un món interior prou ric
per poder-se aïllar. Això fa
que els alumnes siguin

peça que parli d’un institut.
Ni El florido pensil ni Els
nois d’història. “En el fons,
la novel·la és una metàfora.
És un drama moral més que
res més i, per tant, ens hem
de moure en aquest terreny
metafòric. De fet, l’Institut
Benjamenta és un refugi”.

Llegint la novel·la, publi-
cada el 1908, sorprèn l’actu-
alitatdelstemestractatsper
aquestvisionariquevaserel
suís Robert Walser, un pre-
cedent de Hermann Hesse,
“el primer hippie”, segons
Casares. S’avança als ex-
pressionistes i encara més
als existencialistes. La seva
diagnosi sobre el progrés,
Europa o el món de l’art són

Els estudiants de l’Institut Benjamenta aprenent a netejar taules a l’espai que han dissenyat Eugenio Swarcer i Paula Bosch ■ DAVID RUANO

“Tant Bartleby
com Jakob són
dos personatges
que renuncien
als valors
occidentals”

més adults del que d’en-
trada ens pensàvem”.

El director ha tingut sem-
pre ben clar que Aquí
s’aprèn poca cosa, tot i
estar ambientada en un
centre escolar, no és una
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Jaume Ulled (Jakob) i Alícia Pérez (Sra. Benjamenta)
ballant en una escena onírica ■ DAVID RUANO

brutals. “El referent amb
l’actualitat es troba en la crí-
tica als valors de la competi-
tivitat, de l’èxit, del triomf,
com a valors positius. En
aquest món, qui no juga
amb aquests conceptes no
hi troba el seu lloc, es con-
verteix en un marginat...
Jakob es fixa en els llocs bai-
xos, en les coses petites, en
el que és inútil, és un argu-
ment que potser té ara més
validesa que quan Walser va
escriure la novel·la”, diu el
director.

L’Alemanya nazi
També, en certa manera, se-
gons Casares, preveu el que
passarà a Alemanya dues
dècades més tard, amb l’ad-
veniment del nazisme.
“Amb aquests nanos que
estan preparats per obeir,
per no desitjar..., Benjamen-
ta prepara nois disposats a
obeir el que sigui. La gràcia
és veure com el Benjamen-
ta,queestàformantaquests
monstres, ho està fent com
a única resposta possible a
un món en decadència i se
salva gràcies a la trobada
amb Jakob. Si no s’hagues-
sin trobat, Jakob, per la via
més rebel, hauria acabat
marginat. I Benjamenta, el

mateix, hauria acabat amb
una actitud autoritària. Hi
ha un personatge, Kraus,
que el veus clarament que
se’n va directe a les SS. Re-
nunciar a l’acció també és
renunciar a voler canviar
aquest món. La novel·la té
un punt de lucidesa brutal”.

Casares ha hagut de rees-
criure parcialment l’obra
per fer-la entrar dins el tea-
tre. Per això, per exemple,
elimina les trobades de
Jakob amb el seu germà ar-
tista, Johann, que ens ser-
veixen per copsar la visió del
protagonista sobre el món
del’art,quepassadelavene-
racióaldesencís.Eldirector,
per no treure l’acció de l’Ins-
titut Benjamenta, fa que les
reunions siguin només refe-
rencials. Un aspecte, però,
que ha potenciat és el caràc-
ter oníric del text, el seu ni-
vell metafòric. “El que Ben-
jamenta ensenya als seus
alumnes –indica el direc-
tor– és a construir-se bom-
bolles. La novel·la és plena
de metàfores i aquesta refe-
rència constant a les habita-
cions interiors ens porta a la
vida interior, al fet que cal
tenir-neunadeproupodero-
sa i rica per aïllar-te de l’ab-
surd del món”. ■

Entrevista: Carlota Subirós Dirigeix ‘Alícia, un viatge
al país de les meravelles’, que s’estrena dijous al Lliure

“Alllargdelavidaes
creixmoltesvegades”
Teresa Bruna
BARCELONA

Alícia al país de les meravelles ha estat
un dels contes més enigmàtics i fasci-
nants que s’han escrit mai. La majoria
dels adults que el van llegir durant la
seva infància tenen aquells dibuixos
barrocs gravats al cap, poden visualit-
zar el túnel cap a l’infinit o guarden la
imatge d’un conill amb un rellotge. Els
que ja de grans l’han rellegit, han
pogut descobrir més d’un Lewis Car-
roll, amb segones i terceres lectures i
jocs matemàtics. Carlota Subirós, una
de les joves directores més interes-
sants de casa nostra, el va llegir de
nena i la va colpir. I ha volgut portar el
seu record a escena sense la relectura.
Només amb la força de l’Alícia i l’expe-
riència del seu propi creixement.

Expliques l’Alícia de quan eres nena?
En parteixo. Em vaig dir: “Vull fer
l’Alícia sense haver-la rellegit”. Era tal
la força de les imatges que se m’havi-
en quedat dins des de petita que em
van semblar un bon punt de partida
per explicar la passió, com quan ex-
pliques una tragèdia grega, que és
una passió molt simbòlica, molt pura.
Després, evidentment, la vaig rellegir.

Dius que és un viatge de creixement...
L’Alícia proposa una manera de
mirar el món: endinsar-te en el desco-
negut amb por però amb curiositat.
Per a mi és el creixement i l’he volgut
agafar com un viatge que comença al
final de la infància, als 7 anys, amb
tot el que té de bo i de dolent créixer.

Però l’actriu és gran!
La meva lectura és que aquest procés
es viu moltes vegades al llarg de la
vida. És un viatge de transformació,

d’anar passant per situacions insòli-
tes on tot se li qüestiona, la idea del
l’home, de la dona, del temps, de si ets
gran, de si ets petita, o ets un animal
o una persona, de si l’espai és gran o si
t’asfixia... Aquest creixement t’ho va
posant tot en dubte fins que desco-
breixes que, com mes gran et fas,
menys entens el món.

És una història per a una generació?
No, ja té un segle i mig! Va néixer d’un
professor molt rígid que tenia un
món personal molt lliure i desenfre-
nat que va plasmar en la seva relació
amb les nenes. En les 98.000 cartes
documentades que va escriure hi va
deixar jocs, artefactes, invents...
L’obra s’ha convertit en un pou de re-
ferents per a la nostra cultura.

D’imaginació, en tenia...
Era una persona molt imaginativa,
aquesta era la seva cara oculta. És
com un espectacle de mitologia con-
temporània en el sentit que totes les
vivències es converteixen en símbols
d’experiència de creixement.

No deu ser fàcil portar-ho al teatre!
No! Em vaig adonar que treballar
sobre l’Alícia era caure en un pou que
no parava d’obrir portes i més portes:
com ens relacionem amb els nens,
com els volem domesticar... És la pri-
mera vegada que faig un text tan abs-
tracte, que no parava d’obrir possibi-
litats. Però jo volia portar la història
de l’Alícia al teatre. De gran reconei-
xes altres imatges perquè vas desen-
volupant un altre procés. Com repro-
duir aquestes imatges ha estat el
gran repte perquè tenen molta força.
La idea de caure pel pou és tan forta,
tan pura, que qualsevol traducció es-
cènica et sembla poca cosa.

Podrien veure l’obra els petits?
Igual que el llibre, pot tenir diverses
lectures. Hi ha l’aparició puntual de
tres nenes i una d’elles va venir a
veure un assaig i va quedar encanta-
da. Per a mi va ser un regal. De vega-
des reduïm massa les idees per als pe-
tits, cal recordar que va néixer com
un conte explicat a una nena. Però no
la vaig pensar per al públic infantil.

Com heu treballat els animals?
Hem volgut trobar l’essència de cada
animal sense il·lustrar l’exterior.
L’obra ha estat molt versionada i és
un gran repte lluitar contra aquests
referents que el públic té gravats, les
imatges barroques. Em vaig plantejar
que havíem d’anar a un altre lloc, tre-
ballar el joc de l’actor, que jugui a ser
gat, conill, veure com es pot fer. Tro-
bar un animal dins d’una persona i
trobar una nena dins d’una noia ha
estat un treball actoral meravellós.

Com tractes la figura de Carroll?
No la tracto. Per això ho fem conjun-
tament amb Ludovicus Carolus, una
lectura que l’Alícia Gorina ha dirigit i
n’ha fet una dramatúrgia, centrant-
se en Lewis Carroll.

Però si diu que el fa en Lluís Soler...
Hi surt, però sense entrar en la com-
plexitat del seu retrat. Únicament
vaig voler deixar-lo inclòs dins del seu
mateix somni, com a somiador, com a
creador. Hi ha moments que veig que
tots els personatges són lectures del
mateix Carroll, que ell s’ho munta per
relacionar-se amb la nena. És un per-
sonatge fascinant, tan complex i tan
ric, que no podia entrar en tota la
seva riquesa i totes les seves contra-
diccions en aquesta obra. Això ja me-
reixeria un altre espectacle. ■

Carlota Subirós, a més de ser una directora brillant, forma part de l’equip de direcció artística del Lliure ■ MARTA PÉREZ


