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ritori invisible des del seu
estatus social i cultural, i
l’abandonaran espoliats de
tota identitat, reduïts a carn
amuntegada en un espai as-
fixiant. Van arribar com a
persones convençudes de

principi i el final d’un espec-
tacle. Platz mangel, l’última i
intensa experiència coral de
Christoph Marthaler, propo-
sa una irònica transforma-
ció d’aquest espai invisible
que considerem com a invi-
olable per protegir la nostra
individualitat. Els personat-
ges arriben a un sanatori
alpí –una vulgarització del
mite de La muntanya màgi-
ca– reivindicant aquest ter-

Platz mangel
Creació i direcció: Christoph
Marthaler.
Temporada Alta. Teatre Municipal de
Girona, 14 de novembre

El concepte d’espai vital
és elàstic, com l’espai
personal que cada in-

dividu reclama com a propi i
necessari. Una variable que
en un escenari pot canviar
significativament entre el

Crítica teatre

Quan la part ho és tot

JuanCarlosOlivares

pertànyer al cercle dels pri-
vilegiats –aquesta Europa
que creu que totes les seves
conquestes socials són eter-
nes i inalienables– i marxen
convertits en mercaderia,
en un paràmetre d’utilitat i
benefici (de la salut i les
seves costes), entregats, per
contracte, als objectius de
les empreses.

Teatre denúncia cantat.
No seria d’altra manera en

un muntatge de Marthaler.
Però l’efecte balsàmic i so-
matitzador de la música ad-
quireix aquí un significat
pervers. El director no dis-
tingeix entre èxits populars
de noces i batejos i exquisits
lieder de Mahler. Tot per-
tany a la banda sonora de la
ceguesa, aquesta falsa pro-
tecció de la cultura sota la
qual es desconstrueix l’estat
de benestar. La felicitat del

trinat i la tornada mentre se
subhasten els òrgans al mi-
llor postor un cop conside-
rat el cos en la seva totalitat
com a econòmicament defi-
citari.

Un espectacle de desen-
cantada comicitat. Ni tan
sols càustic, com si Martha-
ler no volgués deformar
gaire la seriositat del seu
missatge, la importància de
l’alerta.

Teatre denúncia
cantat, una obra
de desencantada
comicitat

Entrevista: Jordi Dauder Interpreta un empresari català que vol treure profit de la
corrupció argentina a ‘Negro Buenos Aires’, la nova pel·lícula de Ramon Térmens

Jordi Dauder interpreta un empresari català amb pocs escrúpols a la pel·lícula de Ramon Térmens ‘Negro Buenos Aires’ ■ JOSEP LOSADA

“Deixemd’idealitzar-nos,els
catalanstambésomcorruptes”
Bernat Salvà
BARCELONA

No hi ha papers petits per a Jordi
Dauder. Una breu aparició a Si te
dicen que caí li va obrir les por-
tes del cinema, i el seu paper de
capellà a Camino li ha valgut en-
guany un Goya i noves oportuni-
tats, als seus 71 anys. A punt
d’iniciar una gira amb l’obra de
teatre de Lluïsa Cunillé Après
moi le déluge, l’actor torna al ci-
nema de la mà de Ramon Tér-
mens, que ja el va dirigir a Joves.
Interpreta un empresari català
corrupte a Negro Buenos Aires,
film estrenat abans-d’ahir, que té
Francesc Garrido com a protago-
nista principal i està rodat en
bona part a la capital argentina.

No fa un paper principal a Negro
Buenos Aires, però és molt relle-
vant a la trama.
No hi ha papers petits. I en tot
cas, si el paper és breu, l’has de
fer com si fossis el protagonista,
amb la mateixa intensitat, pro-
fessionalitat, tendresa i afecte
que qualsevol altre, perquè el ci-
nema és un treball col·lectiu.
M’agrada més el concepte actor
de repartiment que secundari.

La pel·lícula parla de la corrupció
a l’Argentina del corralito, a fi-
nals del 2001. Però el tema no
ens és tan llunyà com podria sem-
blar, vistos els escàndols recents.
Es diu que els catalans no som
corruptes. Doncs sí, els catalans
som corruptes! Els catalans soci-
alistes, i els de Convergència
també. Deixem d’idealitzar-nos a
nosaltres mateixos i acceptem
amb tota sinceritat que som
iguals que els altres en això. És
molt interessant el que passa per-

què ajuda a trencar l’esquema
idealitzat de nosaltres mateixos.
Recordo la famosa escena en què
Maragall va dir al Parlament:
“Vostès tenen un problema que
es diu 3%”. I s’aixeca el Mas (això
no sé si ho podràs posar a l’AVUI)
i li diu: “Li exigeixo que retiri ara
mateix això que ha dit”. No va dir
“Quin 3%? No sé de què em
parla”, sinó que ho retirés. Sabia
perfectament de què parlava. És
una situació kafkiana, en un rao-
nament de lògica cartesiana això
és impensable, podia creure que
es tractava d’un descompte en
una botiga o qualsevol altra cosa.
Tots ho sabien perfectament,

resa amb les imatges. D’altra
banda, crec que és Simone Sig-
noret que va dir: “No em fa res
fer personatges contraris a la
meva ideologia si el contingut del
producte no ho és, el que no faré
mai és el contrari”. Jo això ho as-
sumeixo absolutament. Negro
Buenos Aires em va semblar
molt interessant, era un thriller
eminentment polític, sobre el
corralito i la corrupció instituci-
onal, i la participació corrupta
d’un sector de les multinacionals
amb representativitat a Catalu-
nya. Connecta amb el cinema de
Costa-Gavras, o de cineastes ita-
lians com Gillo Pontecorvo. Vist

el resultat, la pel·lícula és d’una
gran maduresa visual. Dos com-
panys argentins van dir a Ramon
Térmens que ningú ha filmat
Buenos Aires així.

Com va afrontar les escenes en
què parla per videoconferència?
Com deia Dirk Bogarde, el cine-
ma és pensar fort i no demos-
trar, i per això has de dominar el
text. Els diàlegs han de ser me-
moritzats absolutament, com si
fos teatre. Sóc molt partidari del
principi que diu que, en tot tre-
ball interpretatiu, menys és
més, sempre. Cal actuar amb
contenció, sobrietat i intensitat.

tots n’eren còmplices, aquest és
el problema. Llavors està bé que
aquests còmplices que existeixen
a Catalunya surtin també en una
pel·lícula. També som així. L’es-
tructura del nostre sistema per-
met la corrupció. No hi ha control
de tot això.

Li ha sortit la vena anarquista.
Anarcotrotskista! [riu].

Què el va atreure d’aquest pro-
jecte, al marge de l’actualitat de
la corrupció?
En primer lloc, ja havia treballat
amb el director i és una persona
jove que mostra una gran madu-


