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N’hi ha hagut prouamb l’anunci que el
manifest del terro-

rista Breivik seria la base
d’una obra de teatre perquè
familiars de les víctimes de
la matança posin el crit al cel.
La matança és molt recent

per a la indiferència dels més

afectats directament, però no
ho és per a la ignorància ge-
neral. No és millor mirar cap
a un altre costat. No és millor
no saber, o no voler entendre,
per què un pertorbat –sigui
en el sentit psiquiàtric o en
el criminal: el judici ho dirà–
decideix carregar-se de rifles
i practicar el tir en una acam-
pada plena de joves.
El mateix director del mun-

tatge ha explicat que la seva
intenció és precisament la de

sensibilitzar sobre aquest te-
ma contra els mals de la ul-
tradreta i analitzar per què
algú actua d’aquesta manera:
objectiu lloable. Molt més
que convertir una matança
brutal, com es continua fent
en aquest país vuit anys des-
prés, en un embolic de sinèc-
doques al servei d’una causa
política; i ignorant sens dubte
per què dues dotzenes –no
un– dels seus veïns perden el
seny.

Christian Lollike davant el CaféTeatret, al cor de Copenhaguen

‘Burundanga’, la comèdia ambetarres
deJordiGalceran, salta aLaVillarroel
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Encara que sembli difícil unir
les paraules comèdia i ETA,
Jordi Galceran ho ha acon-
seguit. Però inicialment el seu
Burundanga no va convèncer
tothom: els productors catalans
als quals l’autor de Dakota i El
mètode Grönholm va enviar
l’obra no s’hi van mostrar gaire
receptius, així que va acabar
estrenant aquesta comèdia amb
etarres a Madrid, on ha acon-
seguit un enorme èxit.
Burundanga es va convertir així
en la seva primera obra no es-
trenada originalment en català.
Tanmateix, el festival Tempo-
rada Alta i el director teatral
Jordi Casanovas van unir forces
fa uns mesos i van muntar la

versió catalana de l’obra, que va
tenir èxit en la presentació a
Girona i que va arribar el gener
passat a Barcelona a la petita
–unes 40 localitats– però activa

Sala FlyHard de Casanovas. La
idea era que si tot anava bé, faria
el salt a una sala gran i cèntrica.
I així ha estat i a partir del 6
d’abril protagonitzarà la resta de

la temporada a La Villarroel, la
sala del Grup Focus que dirigeix
Carol López.
No va ser l’únic anunci ahir de

La Villarroel: López va explicar
que per a la pròxima temporada
vol desenvolupar a la sala un pro-
grama off complementari als es-
pectacles principals, per al qual
ja està buscant “valors emer-
gents, petites coses a les quals do-
nar espai”. Ara per ara, afirma,
està anant a veure creacions en
tota mena de sales i ha compro-
vat que “hi ha gent molt bona”. I
per fer boca, programarà, des
del 12 de març, els dilluns i els
diumenges –que serien els dies
d’aquesta programació off– Nit
de ràdio dos punt zero, que, ves
per on, també procedeix de la
Sala FlyHard i que a més, capri-
cis de l’atzar teatral, està escrita
i dirigida per Cristina Clemente,
que va derrotar Jordi Galceran a
la final del primer torneig de dra-
matúrgia catalana que es va cele-
brar al festival Temporada Alta.
Per López, que pensa fins i tot
en sessions golfes, es tracta de

revitalitzar els teatres, “que s’hi
pugui fer coses tot el dia, i no
només la funció de la nit”.
Això sí, per acomodar

Burundanga La Villarroel ha ha-
gut d’enviar al teatre Goya l’obra
que tenien programada durant
aquellsmesos,Parlour song (mú-
sica de fons). Aquesta comèdia
negra de l’anglès Jezz Butter-
worth –que ara triomfa a tot el
món amb Jerusalem– sobre la
crisi dels 40 es representarà al
Goya a partir del 13 d’abril.Mag-
da Puyo serà l’encarregada de di-
rigir Joan Negrié, Josep Julien i
Victòria Pagès, que formaran un
divertit triangle –unmatrimoni i
el seu veí– assetjat per la rutina,
els desitjos insatisfets i l’engany.
Tres persones que intentaran
reconstruir l’edifici de la seva
vida ambdiscutible encert. I des-
prés deParlour song, el Goya aco-
llirà entre maig i juny la reposi-
ció de la premiada Celobert, una
obra deDavidHare sobre el per-
dó protagonitzada de nou per
Roser Camí i Josep Maria Pou,
que ara a més la dirigirà.c

ANÀLISI

GLÒRIA MORENO
Copenhaguen. Servei especial

L
a decisió del CaféTe-
atret de Copenha-
guen de portar a es-
cena el manifest ho-
micida d’Anders Be-

hring Breivik, el jove ultradretà
que l’estiu passat va massacrar
77 joves a la veïna Noruega, ha
disgustat aquest país, on diver-
sos familiars de les víctimes tit-
llen la iniciativa teatral d’“inac-
ceptable”.
L’obra es titularà Manifesto

2083 i pren el seu nom del do-
cument que Breivik va difondre
per internet hores abans de co-
metre els atemptats. Encara que
la intenció de l’autor, Christian
Lollike, no podia estar més allu-
nyada d’ofendre les víctimes. El
que busca és més aviat el con-
trari. “El meu objectiu és apro-
fitar la capacitat expressiva del
teatre per reflexionar sobre el
perill que amaguen certes idees
de l’extrema dreta”, ens explica
aquest dramaturg de 38 anys, al
seu estudi del CaféTeatret, al cor
de Copenhaguen.
L’obra s’estrenarà a l’octubre a

Dinamarca i poc després viatjarà
a Noruega, on es representarà al
DramatikkenHus d’Oslo, un cen-
tre d’experimentació dramàtica
que es troba a menys d’un quilò-
metre del lloc on Breivik va fer
explotar la seva bomba per des-
prés anar-se’n a l’illa d’Utøya, on
va cosir a trets desenes de joves.
“Va ser una tragèdia horrible,

cruel, una veritable execució.
Però, lamentablement, el pensa-
ment que és darrere d’aquests
actes no és únic. És una ex-
pressió d’un punt de vista ideolò-
gic i polític que existeix i conti-
nua sent present en certs ambi-
ents. Per això, el que em proposo
amb aquesta obra és identificar
qui és el terrorista, quin va ser el
procés ideològic que el va portar
a actuar així i quina relació té
aquest procés amb el discurs de
l’extrema dreta”. En resum, “es

tracta d’investigar el seu viatge
des de la normalitat fins a la radi-
calització. Però per això és neces-
sari agafar parts íntegres del ma-
nifest i portar-les a l’escenari”, ex-
plica Lollike.
És precisament aquesta idea,

la d’agafar extractes textuals del
manifest, el que més ha indignat
els noruecs, que veuen en això
una manera més de divulgar les
idees homicides del terrorista. El
dramaturg danès, tanmateix, no
comprèn tot aquest enrenou.

“Des que va tenir lloc l’atemptat,
els mitjans de comunicació no
han deixat de parlar de Breivik,
s’han escrit llibres i assajos sobre
els fets. El teatre és només una
eina més per provar d’entendre
el que va passar i intentar evitar a

través de la reflexió que això tor-
ni a succeir”.
Entre altres coses, Lollike con-

sidera necessari exposar tal qual
el text de Breivik perquè aquesta
és l’única manera de demostrar
“fins a quin punt són grotesques i
estúpides les seves idees”. “No
s’ha d’entendre com una provo-
cació sinó com una necessitat”,
destaca. La seva idea, a més, no
és presentar-les tal qual, sinó al
costat d’un context que convidi a
la reflexió. “Estem pensant en la

possibilitat d’afegir altres textos
dins de l’obra o organitzar semi-
naris sobre l’extrema dreta i els
perills que enclou la seva propa-
ganda en moments com l’actual,
per exemple, en què la crisi eco-
nòmica està radicalitzant l’opi-
nió política de molta gent”.
El cert és que no totes les vícti-

mes s’han posicionat en contra
del projecte. És el cas de Bjørn
Ihler, un dels nois que va so-
breviure a la matança de l’illa
d’Utøya. Ell també es dedica al
teatre i dóna suport a Lollike.
Com ell, considera que la força
expressiva de l’escenari és una
eina eficaç per lluitar contra l’ex-
tremisme.
Després de llegir diverses ve-

gades el manifest, Lollike con-
clou que aquest “no és el mani-
fest d’un boig”. “M’espanta veure
fins a quin punt és un manifest
polític, escrit per una persona
radicalitzada, les idees del qual,
de fet, no estan tan lluny de lama-
nera en què l’extrema dreta parla
dels musulmans aquí a Dinamar-
ca, per exemple. Pot passar una
altra vegada. Per això és impor-
tant investigar”.c

Polèmica entre Dinamarca i Noruega per una obra teatral sobre el manifest del terrorista que vamatar 77 persones

Unamatançaportadaal teatre

“Em proposo
identificar el procés
ideològic que el va
portar a actuar així”,
analitza el director


