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L’adaptació teatral d’un aclamat film de Lars von Trier

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

«A
questa és la tris-
ta història del po-
ble de Dogville». La 
que va explicar Lars 

von Trier en el seu admirable film de 
l’any 2003 i la que avui arriba al Te-
atre Romea amb la producció caste-
llana que va guanyar l’últim premi 
Max al millor espectacle revelació. 
L’impuls de Calixto Bieito, exdirec-
tor del Romea, va ser capital perquè 
s’aixequés aquesta elogiada produc-
ció que estarà en cartell només fins 
diumenge.
 Va ser Bieito qui va llançar la idea 
fa un parell d’anys a la productora 
Rayuela, de Valladolid, des del seu 
càrrec de director del Fácyl, el festi-
val internacional de les arts de Caste-
lla i Lleó. Jacinto Gómez, de Rayuela, 
va qualificar ahir al Romea l’encàr-
rec com «una provocació» per la di-
mensió del projecte. Aquesta provo-
cació va caure en mans de la directo-
ra Nina Reglero, l’encarregada de la 
posada en escena a partir de la versió 
teatral que va fer del guió el drama-
turg danès Christian Lollike, compa-
triota de Von Trier.
 Reglero va recollir l’encàrrec sen-
se canviar la història, només la se-

va atmosfera. La peça teatral, com la 
pel·lícula, recull l’arribada d’una no-
ia, Grace, al poble miner de Dogville, 
a les muntanyes Rocalloses del nord 
dels Estats Units durant l’època de 
la gran depressió. Una acollida de 
gran amabilitat anirà seguida d’un 
canvi d’opinió coincidint amb l’ar-
ribada de la policia, que busca Grace 
per una causa desconeguda. La noia, 
d’una classe social més elevada i més 
culta que els seus nous veïns, deixa-
rà de ser vista com una reina per con-
vertir-se en un perill per a la convi-
vència.

GOSSOS RABIOSOS / Dogville passarà 
a ser un poble d’homes que actuen 
com gossos rabiosos, fins al punt de 
maltractar Grace. Von Trier, amb 
aquest gir argumental, despulla en 
la seva faula els ressorts de la irrup-
ció del feixisme quotidià, soterrat, 
provocada per la por. Un pòsit de mi-
sèria moral inunda la història.
 «La qualitat del guió, molt relaci-
onat amb el teatre de Brecht, permet 
una posada en escena autònoma del 
film, fent-ho de forma distanciada», 
va dir ahir la directora Nina Reglero. 
Una escenografia que vol remetre 
als vestidors de les mines del nord de 
Palència i Lleó contribueix, segons 

Reglero, a accentuar aquest distan-
ciament. En aquests vestidors, ca-
da miner disposa d’un cistell penjat 
d’una cadena on deixa les seves per-
tinences i material de feina, segons 
va explicar Reglero.
 Aquesta interessada reubicació 
escenogràfica s’acompanya també 
d’una incorporació de la música en 
directe com a element de rellevàn-
cia dramàtica. I no va ser per con-
sell de Bieito, un habitual en aques-
ta pràctica escènica. Reglero va par-
lar de «blusejar la narració», element 
intrínsec en la frase que obre l’obra i 
la pel·lícula, «la trista història del po-
ble de Dogville». «Això sona a blues, a 
country i a rock», va apuntar.

NINA SIMONE I JANIS JOPLIN / La Moses 
Dog Band –amb baix, teclat, bateria, 
guitarra i saxo– actua en directe du-
rant l’espectacle amb el suport dels 
mateixos actors. Per exemple, inter-
preten dues versions de Little girl blue, 
la que primer va fer Nina Simone i 
la que posteriorment Janis Joplin va 
portar a territoris més rockers.
 Reglero va explicar que l’ombra 
d’icones com Nicole Kidman, Grace 
en el film, i de Lauren Bacall, també 
en el repartiment, els va portar a tre-
ballar per trobar la seva pròpia ener-

Faula del feixisme
3‘Dogville’ arriba avui al Romea amb l’obra que va guanyar l’últim Max al muntatge revelació

MARTA VIDANES

J Nicole Kidman (en la imatge 
com a Grace, la protagonista), 
Paul Bettany, James Caan, John 
Hurt, Lauren Bacall i Ben Gazzara 
van ser algunes de les estrelles 
que van interpretar el pròleg i 
nou capítols de Dogville (2003), la 
pel·lícula amb què Lars von Trier 
va obrir la seva trilogia Estats 
Units: terra d’oportunitats.

UN PRÒLEG I NOU CAPÍTOLS

LA PEL·LÍCULA

J El desenvolupament de la 
història, no obstant, va una mica 
més enllà amb aquest retrat del 
costat més fosc del gènere humà. 
Al llarg de 177 minuts (l’obra dura 
dues hores), Von Trier desplega 
el seu film en un escenari teatral, 
amb només uns mobles i unes 
marques de guix a terra que 
delimiten carrers i edificis.


