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EDUARD MOLNER

Afortunadament Koltès ja no està
de moda. Ha entrat en una altra
dimensió. Ara ja forma part del
restringit club dels clàssics con-
temporanis del segle XX. Això vol
dir que cada generació de gent no-
va del teatre, o fins i tot cada nova
lleva, té tot el dret de fer la seva
pròpia mirada sobre l’autor. Per-
què el seu teatre és prou ric per
oferir la possibilitat demoltes lec-
tures, demoltesmirades.QuanJu-
lio Manrique començava a treure
el cap en el món del teatre, feia
molt poc que Koltès havia mort.
Aquell era el moment de màxima
difusió de la seva obra.
Manrique va quedar molt im-

pressionat pel muntatge de Lluís
Pasqual sobreRobertoZucco al lla-
vors Palau de l’Agricultura i futur
Teatre Lliure de Montjuïc. Era
l’any 1993, fins aquell moment ja
s’havia fet un muntatge sobre
Koltès a Barcelona a càrrec de
CarmePortaceli (Combat de negre
i gossos, el 1988), i al llarg dels no-
ranta es portarien a escena pràcti-
cament tots els grans textos de
l’autor a càrrec de directors com
els esmentats, a més d’altres com
Rafel Duran o Sergi Belbel, per
exemple. Era el ressò del feno-
men que Bernard-Marie Koltès
havia tingut al seu país de naixe-
ment, França, gràcies, sobretot, a

un director del prestigi de Patrice
Chéreau.
Koltès va escriureRoberto Zuc-

codurant la fase terminal de lama-
laltia de la sida, que el duria a la
mort el 15 d’abril del 1989. No va
veure la peça estrenada –la va es-
trenar Peter Stein el 1990 a Ber-
lín–, i tampoc la va poder depurar
en el procés demuntatge, com fe-
ia habitualment. Era un autor ex-
tremadament meticulós. En qual-
sevol cas, és una obra escrita per
algúque sapdel cert queno li que-
da gaire temps, però que no vol
marxar. L’escriptura de Roberto
Zucco està impregnada d’una ra-
biosa rebel·lió contra una mort
que s’imposava de manera impla-
cable al dramaturg. Comdiu Julio
Manrique, “el text trasllada la sen-
sació de ‘necessito una mica més
de temps, hòstia!’ Tot i que era un
animal que vivia al límit, Koltès
no es volia morir. Per això la peça
no és només desesperançada, un
no way out, sinó també un hem de
viure”. Aquesta revolta contra la fi-
nitud, que ja es trobava en l’exis-
tencialisme, la podemveure enSa-
rah Kane o fins i tot en Ravenhill.
Koltès volia continuar viu per-

què elmón i la vida no paraven de
sorprendre’l amb esdeveniments
de tota mena que l’estimulaven a
escriure. Per exemple, la història
real de l’assassí italià Roberto Suc-
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que juntes, les restes dels seus
desapareguts al desert d’Atacama.
Pablo Larraín va néixer l’any

1976, en plena dictadura, en una
família benestant i de dretes que,
sense haver-se oposat a Pinochet,
ha participat en la vida política
recent del país: el seu pare va ser
senador, i la seva mare, ministra al
Govern de l’actual president
Sebastián Piñera. Això no implica
que ell comparteixi el posiciona-
ment patern ni que sigui compla-
ent amb el pinochetisme, del qual,
a TonyManero (2008), va mostrar
de manera esbiaixada el caràcter
violent, sòrdid i lúgubre a través
d’un assassí imitador de Travolta.
Després va recrear el cop d’Estat,
des de la perspectiva d’un ajudant
de la morgue, a Post-mortem
(2010). Margarita Marchi, que va
aprendre i va exercitar les tèc-
niques del maquillatge durant la
clandestinitat, va ser la maquilla-
dora d’aquest film, i es va estremir
davant la seva pròpia obra: els
rostres cadavèrics, incloent-hi el
doble d’Allende.
Rejovenint alguns participants

en la campanya del no, com l’ex-
president Patricio Aylwin, també
ha estat el maquillador de la pel·lí-
cula més recent de Larraín, que
concedeix el protagonisme a un

publicista sense conviccions ideo-
lògiques. René Saavedra, publicis-
ta tan real com imaginari, és con-
tractat en la documentada ficció
de Larraín pels partidaris del No,
títol contundent del film. Aviat els
diu queno s’ha de parlar dels desa-
pareguts. Ni de tortures ni tortu-
radors. Per guanyar el referèn-
dum, suposa que la democràcia
s’ha de vendre com qualsevol altre
producte. Cal estimular els com-
pradors venent somnis i prome-
tent una felicitat futura. Gens aliè
al mateix Larraín, que té una em-
presa de publicitat.

Basant-se en Referendum, una
obra de teatre del traçut i senti-
mental Antonio Skarmeta, Larraín
va rodar el film en¾UMatic, for-
mat dels vuitanta, i va utilitzar in-
tel·ligentmentmaterials d’arxiu de
la televisió xilena i clips propagan-
dístics de la campanya, comel cèle-
bre Chile, la alegria que viene de la
campanya del no. La democràcia,
per tant, fabricant-se amb la pro-
pagandamés idiota. AXile la pel·lí-
cula ha causat certa perplexitat:
On són els moviments socials en
contra de la dictadura? Per Mar-
garitaMarchi, d’això es tracta: que
el que va venir es va cuinar al mar-
ge d’aquests moviments. Potser
Larraín ha jugat a la desmitifica-
ció, però, intencionadament o no,
l’ha encertat. En moltes coses. |

TeatreElRomea estrena, dirigit per JulioManrique, unnou
muntatgede ‘RobertoZucco’, l’últimapeça escrita pel dramaturg
francèsBernard-MarieKoltès abans demorir.Unaobra que
ja és tot un clàssic del teatre contemporani

Zucco es torna
a escapar

A les fotografies,
diversos moments
dels assajos del
muntatge de
‘Robert Zucco’ que
es presenta al
Romea
DAVID RUANO

Si es vol guanyar
el referèndum,
la democràcia s’ha
de vendre com un
producte qualsevol
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co. Un home que va fugir d’un pe-
nal italià per passar la frontera
ambFrança i continuar la seva car-
rera d’assassinats i violacions, fins
que, tornat a empresonar, se suïci-
dà llançant-se des del terrat de la
presó on estava confinat.
Manrique intenta entendre

l’atracció que l’autor va sentir pel
cas, “El que va fascinar Koltès era
que aquell home matava sense un
perquè, nohi ha causalitat en la vi-
olència de Succo, era l’assassí sen-
semotius, a la policia li costàmolt
de seguir-li el rastre perquè no se-
guia cap patró típic de psicòpata,
no teniamòbils econòmics, ni pas-
sionals”. Per això, continuaManri-
que, “lamirada sobre l’obra de fic-
ció que creaKoltès a partir de l’as-
sassí de debò és tràgica, no hi ha
tesi, antítesi i síntesi. ‘La desgràcia
ve quan vol i ho transforma tot en
un instant’. Aquesta és una frase
que diu ‘la germana’, un dels per-
sonatges de l’obra”.
Koltès, doncs, parla del destí i

de la fatalitat. Del fet d’haver d’ac-
ceptar la vida tal comés, ens hi po-
semcomenshi posem.El “t’ha to-
cat”, per una maleïda coincidèn-
cia de l’espai i el temps. Per això la
seva és una angoixa antiga, que ja
trobem en els clàssics grecs. L’ho-
me és un ésser intel·ligent però
que no pot controlar tots els ex-
tremsde la seva existència. Rober-

to Zucco, el personatge inventat
per Koltès, és ell mateix un repar-
tidor de destí envers els altres i un
desafiador del seu propi destí.
L’autor, sentenciat en el mo-

mentd’escriure, creaunpersonat-

ge que negocia directament amb
la mort des de la sort de no sentir
por. “Jo crecqueKoltès –diuMan-
rique– tenia una visió molt dura i
descarnada de la vida, però també
era un vitalista i li agradava el pla-

er. Aquesta obra està escrita des
de la urgència”. Pel director, el va-
lor de l’obra és en el contingut
transgressor que té, “l’obra es car-
rega tots els llocs comuns, dispara
contra els clixés, els volia desmun-

tar tots”. Per això no permet que
l’espectador s’acomodi en capmo-
ment; tot allò que pot esperar que
passi no passa, i s’esdevé tot allò
que no voldria que s’esdevingués.
La càrrega simbòlica dels per-

sonatges, i de les seves accions, es-
tà estratègicament distribuïda de
manera que va servint els grans
temes que Koltès volia tractar en
el seu testament artístic: la identi-
tat i el propi origen (assassinat
delspares); l’ordre social i la lliber-
tat (assassinat del policia); la im-
possibilitat de futur amb el
malbaratament de la pròxima ge-
neració (violació i assassinats d’in-
fants); i la desorientació davant la
mort. El dramaturg havia viatjat i
viscut prou per entendre que la
no-acceptació de la mort feia
menys lliure la societat occiden-
tal. Una de les escenes més com-
movedores de Roberto Zucco és
quan un vell perdut almetro li de-
mana a l’assassí que li ensenyi el
camí de sortida.
Tanmateix, Julio Manrique

opta per buscar una veritat inter-
pretativa semblant a la que ha tro-
bat en els seus muntatges sobre
David Mamet o Neil LaBute. Fu-
gir de les abstraccions. Els perso-
natges aportaran la seva metàfora
des de la condició primera de per-
sones humanes. “A mi no m’in-
teressa la forma; m’interessa que
els actors es col·loquin allà on pu-
gui passar alguna cosa, m’inte-
ressa l’organicitat, la naturalitat.”
Un Koltès més de carn i ossos,
menys intel·lectualitzat. Ja veu-
rem com funciona. |

E. M.

Bernard-Marie Koltès (Metz,
1948-París, 1989), fill d’un militar
que havia fet la guerra d’Algèria,
va créixer al barri àrab de la ciutat
francesa de Metz, on el conflicte
es vivia gairebé a primera línia i
els militars i les seves famílies
havien de viure protegits per la
policia. L’educació en una escola
de jesuïtes li va donar habilitats
per a la retòrica i per a la creació

de diàlegs. La seva obra sovint
s’ambienta en espais urbans mar-
ginals, on els seus personatges
malden per sobreviure. De fet, es-
tà tota imbuïda d’un fort esperit
crític envers la societat burgesa i
capitalista, contra la qual els seus
personatges dirigeixen soliloquis
amarats d’un pessimisme lúcid,
però també vitalista.
Viatger incansable, sobretot a

l’Amèrica Central i a l’Àfrica, va

simpatitzar amb causes revolucio-
nàries (la Nicaragua del 1979) i
fins i tot va arribar amilitar al Par-
tit Comunista Francès, però se’n
va apartar desprésde la invasió so-
viètica de l’Afganistan.
Tot i que l’any 1972 l’actriu

María Casares va interpretar a la
ràdio un dels seus primers textos,
L’héritage, i que abans d’acabar la
dècada ja havia escrit algunes de
les seves peces fonamentals –com

Salinger (1977), La nit just abans
dels boscos (1977) i Combat de ne-
gre i de gossos (1979)–, no va ser
fins als anys vuitanta quan el seu
teatre va viure una autèntica eclo-
sió gràcies a peces com Moll oest
(1986), En la solitud dels camps de
cotó (1987), El retorn al desert
(1988) iRoberto Zucco (1989), una
obra que ja no va veure estrenada
perquè va morir poc abans malalt
de la sida.

L’obra no permet que l’espectador s’acomodi:
tot allò que pot esperar que passi no passa, i
s’esdevé tot el que no voldria que s’esdevingués

Bernard-Marie Koltès, el pessimisme lúcid


