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Patrice Chéreau és per a molts un 
dels tres millors directors de teatre 
europeus. En les seves últimes 
visites al nostre país, ens ha deixat 
bocabadats, bé amb La douleur a 
Temporada Alta, bé amb I am the 
wind al Grec. Ell, però, fa molts 
anys que es dedica al teatre (i al 
cinema, i a l’òpera...) i durant els 
anys 80 va ser l’encarregat 
d’estrenar les obres del seu gran 
amic Bernard-Marie Koltès, amb 
Heiner Müller, el més gran de 
finals del segle XX. Però mai, mai, 
havia muntat La nit just abans dels 
boscos, que ara ens porta al Lliure 
de Gràcia.

Com era Koltès? 
Rèiem molt. I ens estimàvem molt. 
Tenia un gran sentit de l’humor i 
s’exigia molt, cosa que s’agraeix 
quan ets director d’escena, tot i 

que no sempre estàvem d’acord. 
Ell, però, et deixava fer. 
L’admirava molt, a vostè. 
Era un admirador crític. Desitjava 
fer les coses a la seva manera. 
Escrivia per plaer, per necessitat. I 
de sobte s’entristia després de 
cada estrena d’una obra seva, 
perquè els altres directors no li 
feien cas. 
El 1979, Koltès li va portar La 
nit just abans dels boscos i 
Combat de negres i gossos. I va 
decidir fer aquesta última. Per 
què?
La nit era molt difícil de fer, perquè 
és una única frase de 38 pàgines. I 
jo estava una mica espantat per 
aquest flux de text. I en aquella 
època mai no havia treballat un 
monòleg, mai no havia fet un 
espectacle amb un sol actor en 
escena. Aleshores, vaig pensar que 

Combat de negres, que és una obra 
que m’agrada molt, s’acostava més 
a mi. Parla de l’Àfrica, de les 
colònies, de coses que conec més. I 
estava feta d’una manera teatral 
més accessible per a mi.
Podem dir que La nit és una 
obra sobre la desesperació? 
La referència principal de l’obra 
són Les mil i una nits, és a dir, algú 
que explica una història abans de 
morir. Penso que és algú que és 
assetjat, que s’ha barallat al metro, 
i que, segons deia el mateix Koltès, 
és algú que viu les seves darreres 
hores. De fet, el final de la peça és 
una agonia. L’agonia en un record. 
I és això el que cal portar a 
escena... No és una qüestió de 
desesperança, sinó de negra 
solitud. És un immigrant, sense 
domicili, sense feina, i que és 
perseguit per uns racistes. 

És, doncs, una peça sobre la 
fragilitat de l’ésser humà? 
És una peça sobre la fragilitat 
d’alguns éssers humans que 
s’anomenen “treballadors 
immigrats” No és una obra 
metafísica. Queda clar que es 
tracta d’un immigrant, sense 
feina, sense domicili, sense diners, 
que ha estat assetjat al metro. 
Què més heu descobert?
No buscava res. Simplement volia 
descobrir com Koltès havia 
fabricat La nit. I estic segur que 
l’espectador l’escolta, el sent.
Els seus últims personatges, 
tant al cine com al teatre, 
viuen més enllà de la vida. 

Penso en les obres La douleur o 
I am the wind. Però també en la 
pel·lícula El seu germà. Per 
què?
No ho sé. Són personatges molt 
diferents. La doleur és un text 
magnífic sobre la història 
d’Europa i la desesperació. El seu 
germà és una altra història. Cada 
història és diferent, i sempre parlo 
des de l’ara. A La nit just abans 
dels boscos, el que és magnífic, és 
que quan escoltes el text avui, és 
molt més comprensible que al 
1977 o 1978.
La nit és una peça molt 
intensa. Com l’heu mesurat, 
aquest temps? 
No és una qüestió d’intensitat, 
sinó de musicalitat. Cal que l’obra 
sigui musical. Ara és molt ràpida, 
ara passa xiuxiuejant, després és 
molt dolça, lenta, després és forta. 
Ara és molt abstracta i difícil de 
seguir. I després esdevé molt 
concreta.
En els últims anys esta portant 
a terme un treball de cambra, 
amb un o dos actors en 
escena. Per què? 
No ho feia abans, perquè és molt 
més fàcil fer una obra amb molta 
gent en escena, que amb una o 
dues persones. 
Fa temps que no fa cinema... 
Estic intentant d’escriure un guió. 
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Quan escoltes 
‘La nit’ avui veus 
que és molt més 
compresible que al 
1977

Duris és el treballador immigrant que agonitza que Koltès va imaginar i que Chéreau porta ara a escena.

La música del dolor
Patrice Chéreau ens regala el monòleg ‘La nuit’ de Koltès al Lliure, 
amb Romain Duris de protagonista. L’ Andreu Gomila hi parla


