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Sentir James Thiérrée és conta-
giós. Tot un bany de fe per a un
món en què s’imposa el cinisme.
El nét de Chaplin gesticula, es
mou, mira als ulls, assenyala els
miralls que l’envolten i que tan im-
portants seran en el seu pròxim
espectacle, L’arbre des vaisseaux.
Thiérrée (Lausana, 1974) es riu
de si mateix, defuig etiquetes, es
defineix comun treballador del te-
atre, no coneix el divisme i amesu-
ra que parla repeteix paraules
com a curiositat, artesania i entre-
ga. L’actor i director és monoteis-
ta de naixement, per part de ma-
re, Victoria Chaplin, i de pare,
Jean-Baptiste Thiérrée, i la seva
religió és el teatre. I els especta-
dors del TNC podran comprovar
de nou lamàgia de les seves creen-
ces –ja ho van fer fa quatre anys,
amb gran goig, a La veillée des
abysses– des d’avui fins diumenge
amb Raoul, un solo, un tour de
force, en el qual Thiérrée uneix de
nou acrobàcia, dansa, teatre ges-
tual, circ i música.
“Qui és Raoul? Després d’es-

pectacles amb títols poètics i abs-
tractes i molts més intèrprets,
vaig imaginar aquest personatge
sol en un gran escenari. Algú que
podia ser qualsevol persona asse-
guda davant meu. I vaig crear
una trajectòria per a ella en la

qual hi ha por, desig, superació,
intent de definir qui és, lluita i in-
timitat. Volia parlar del subjecte
que encloem en nosaltres matei-
xos, el que no ensenyem”, expli-
ca Thiérrée. “Què té de mi Ra-
oul? Tot, però el tema no és què
hi ha en mi d’ell, sinó que hi ha
enmi que parla a la gent per com-

partir el temps de l’obra. Em cor-
prènmolt la imatge d’una esceno-
grafia tan gran que sembla que
hagin d’aparèixer 15 ballarins i
que només hi aparegui Raoul.
Una persona en escena davant
800 o 1.000 a la platea. Raoul es-
tà tot sol amb si mateix, protegit
per murs que ha construït. Està

segur i aquest és el seu problema.
A l’obra intenta de posar de ban-
da el que l’aïlla i alliberar-se’n. Se-
gueix un camí cap a la lleugeresa,
per descarregar els pesos que por-
ta, cosa que implica destruir co-
ses que ha construït ell”.
I això, afegeix, “pot llegir-se de

manera molt psicoanalítica o

comuna història grega, amb l’ho-
me superant els dimonis amb
que el desafien els déus. I això,
que és l’embolcall de l’obra, dins
d’ella és un punt de partida per a
una veritable celebració del món
del teatre, de tot això que m’ha
nodrit des que era un nen, amb
els meus pares: l’escenari, la
llum, el so, els contrapesos, l’ar-
quitectura del fet teatral. I com
l’estimo, i com és la meva vida.
Una celebració en la qual tenim
titelles, ens visiten criatures i en
què el conflicte del protagonista
per treure’s l’armadura es traslla-
da a les transformacions de l’esce-
nografia, i hi ha alguna cosa de
malson psicològic i curiositat per
obrir-se al món... amb una mica
de màgia”, somriu.

Podria dedicar-se a una altra
cosa que no fos el teatre? “Proba-
blement, encara que no hi seria
gaire útil. I crec que ningú no
m’hi voldria”, riu. De moment,
capgirarà la seva carrera , i des-
prés de l’esgotadora Raoul, amb
la qual fa dos anys i mig que és de
gira, durant els quals ha estat pa-
re, a L’arbre des vaisseaux, un al-
tre homenatge al misteri del tea-
tre a través dels seus edificis, per
primera vegada no estarà en esce-
na, només dirigirà: “Raoul és tot
jo durant una hora i 40 minuts.
Ara vull una pausa per tenir més
a donar. Poder veure el meu tea-
tre des de fora. Potser em faig
gran”, somriu.c

Una imatge del Raoul de James Thiérrée que es representa des d’avui fins diumenge al TNC

“Raoul està tot sol amb
si mateix, protegit pels
murs que ha creat;
està segur i aquest és
el seu problema”

RICHARD HAUGHTON
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No hi podia faltar. I segur que no
decebrà. Tot i que no ha estat
senzill. El director polonès Krys-
tian Lupa presenta un muntatge
teatral avui al festival Tempora-
da Alta de Girona, on fa cap amb
èxit any rere any. Però aquesta
vegada el muntatge és tan gran
que en comptes del Teatre de
Salt, per al qual estava progra-
mat, ha hagut de traslladar-se a
l’Espai La Pineda, a Sant
Gregori, on a més es representa-

rà un dia més dels que es preve-
ia, d’avui fins dissabte. Allà sí
que s’hi podrà recrear amb prou
espai l’estació de tren on va néi-
xer l’obra original, una d’aque-
lles estacions abandonades “dels
tronats ferrocarrils polonesos”,
diu Lupa, que avui és una de les
seus del Teatr Polski de la ciutat
de Breslau.
I és que l’acció deWaiting Ro-

om.0 comença quan un tren, a
causa d’una falsa alarma, fa bai-
xar passatgers en una estació
abandonada, lluny de qualsevol

ciutat. A l’únic lloc calent, la sala
d’espera, hi passaran la nit, sense
cobertura als mòbils, en espera
de no se sap ben bé què. I es for-
maran grups entre els passat-
gers, uns viatgers burgesos entre
els quals hi ha des d’unmatrimo-
ni en crisi fins a un periodista
borratxo o estudiants de teatre
que tornen d’Auschwitz per pre-
parar un Hamlet. “Vaig pensar
que en un lloc així podrien en-
trar en unamena de sessió espiri-
tista i començar a dir coses que
normalment no es diuen”.

Lupa diu que el que era veritat
al segle XIX ja no ho és avui, “el
que ens feia plorar ara ens fa riu-
re”, i que en aquesta obra miren
de buscar “una veritat nova”.
Una veritat per a la societat líqui-
da de la qual parla el sociòleg
Zygmunt Bauman, compatriota
de Lupa, en què els llaços entre
les persones són cada vegada
més difícils. Una liquiditat social
i psicològica que, assenyala el di-
rector, s’escapa de la nostra cons-
ciència i construeix capes de sub-
conscient que encara no conei-
xem, després que se n’hagin esgo-
tat d’altres, de què parlava Freud
fa un segle. “Els protagonistes
són persones més llestes que no
es volen deixar enganyar, però
als quals també els neix una me-
na d’incertesa sobre la seva per-

sona i una àrea líquida que s’ex-
pressa quan es troben amb situa-
cions per a les quals no estan pre-
parats, malgrat que la voluntat
d’èxit i la crueltat amb què vo-
lem aconseguir-lo indiquen que
estem a punt per a tot. Llavors
apareix dins nostre una persona
que no coneixem”.
No només això. Lupa planteja

un atac frontal a les màscares de
la cultura burgesa. “L’obra va
contra els estereotips d’una per-
sona intel·ligent que no s’adona
que, en el fons, el llenguatge amb
què s’expressa és poc més que
un balboteig. I contra la gent que
entén la cultura com una forma
de possessió, d’estatus, com si
fos un cotxe. Són els protagonis-
tes, d’alguna manera, i a la sala
d’espera viuen una catàstrofe”.c

JamesThiérrée tornaalTNCamb
‘Raoul’,uncanta lamàgiadel teatre
El nét de Chaplin uneix acrobàcia, dansa, teatre gestual, circ i música


