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U
n poble on tots els
habitants, l’un dar-
rere l’altre, es con-
verteixenen rinoce-
ronts. Tots menys

un, que es resisteix a la metamor-
fosi. Una obra divertida i terrible,
una barreja dels germans Marx,
Buster Keaton... i Kafka. Es tracta
de Rinoceront, una peça teatral,
una faula, una al·legoria, que par-
la de la uniformització de les soci-
etats i que Eugène Ionesco va es-
criure en contemplar el progres-
siu contagi del feixisme entre la
població de la seva Romania natal
durant els anys trenta. Però que
continua ressonant avui amb una

força inusitada encara que ens
costi de reconèixer la nostra inca-
pacitat per resistir-nos i encara
que l’enemic sigui molt menys
evident i la bèstia pugui ser fins i
tot unmateix, diuEmmanuel De-
marcy-Mota (Neuilly-sur-Seine,
1970), director del Théâtre de la
Ville de París i deRinoceront, que
des d’aquesta nit i fins diumenge
desembarquen al Teatre Lliure
de Montjuïc en el marc del Grec.
I sap de què parla: Demarcy-

Mota va muntar per primera ve-
gada Rinoceront el 2004 en el
Théâtre de la Ville quan encara
no el dirigia. I amb els mateixos
actors va encarar després una
obra deBrecht,Unhome és un ho-
me, i una altra d’Ödön von Hor-
váth, Casimir i Caroline. I totes,

diu, giraven entorn delmateix te-
ma: al voltant de la metamorfosi,
la transformació de l’home en ani-
mal inquietant, en bèstia, amb els
esdeveniments del turmentat se-
gle XX. “Parlen de la relació de
l’home ambunmón violent, terri-
ble, que pot esclafar la humani-
tat”, subratlla.
Per això, després del que li van

aportar Brecht i Horváth, va vo-
ler tornar a enfrontar-se al rino-
ceront el 2011 amb els mateixos
actors, encara que no necessària-
ment fent els mateixos papers. I

ha aconseguit amb aquesta nova
versió –reconstruïda, diu, a par-
tir d’una experiència col·lectiva
amb els intèrprets i on a més afe-
geix un pròleg sobre la solitud ex-
tret de l’única novel·la de Iones-
co,Le solitaire– un èxit que hado-
nat la volta al món.

“És un espectacle amb tota la
força de Ionesco, amb molta in-
venció del llenguatge, amb un ca-
ràcter divertit i terrible alhora”,
diu Demarcy-Mota, i explica que
la imatge del rinoceront que li dó-
na títol té un origen curiós: “S’ha-
via de titularMouton féroce, be fe-
rotge, com aquests bens que estan
tots junts i de sobte poden comen-
çar a ser violents, però l’autor va
entendre que havia d’anar a un
animal molt més arcaic, i va tro-
bar el rinoceront, que fascina el
nen perquè li sembla prehistòric.
I, a més, el rinoceront és gairebé
cec, és perillós perquè hi veu ma-
lament”. Una metàfora rodona.
I en rinoceronts es van conver-

tint les persones del poble de
l’obra, tant per l’atracció que sen-
ten pel poder com per la solitud i
la por de l’existència: l’individu
se sent sol davant el seu destí i li
resulta més fàcil agrupar-se ac-
tuant com els altres que no resis-
tir i acceptar la solitud.
Tot i això, explica, el protago-

nista de fet voldria ser com els al-
tres, però no pot. “És un antihe-
roi, no té res d’heroic i això ens
ajuda a reflexionar”, diu. I pre-
gunta: “Què és el poeta? És qui al
teatre de Ionesco o Beckett diu
que un no s’ha de refiar del que
és evident, que els homes repetei-
xen les mateixes idees i cal des-
muntar el llenguatge corromput i
reinventar-lo o la vida és absur-
da”. I encara que s’englobi Iones-
co i Beckett dins l’anomenat tea-
tre de l’absurd, el director acla-
reix: “La paraula no m’agrada.
Ells deien que la vida és més ab-
surda que el seu teatre”.cUna escena de Rinoceront, a partir d’avui al Lliure de Montjuïc

Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Machi i Ana Torrent en una escena de Fuegos, que després de Mèrida arribarà al Grec el dia 26

“L’obra és divertida
i terrible, uneix
Buster Keaton,
els germans Marx i
Kafka”, diu el director
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]Llargs aplaudiments, bra-
vos i la major part del públic
dret van acomiadar la mitja-
nit de dimecres l’estrena al
Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mèrida de Fue-
gos, una obra en què Josep
M. Pou dirigeix tot un pòquer
d’estrelles –Carmen Machi,
Cayetana Guillén Cuervo,
Ana Torrent i Nathalie Poza–
a partir del llibre homònim
de Marguerite Yourcenar.
Un llibre nascut de la decebe-
dora història d’amor de l’au-
tora de Memòries d’Adriano
amb l’editor homosexual An-
dré Fraigneau, i en què Your-

cenar disfressa el seu dolor
sota la màscara de diversos
personatges històrics.
Per això, per retratar l’es-

criptora belga, els seus senti-
ments, les seves idees sobre
l’amor, la solitud i la creació,
Pou i el dramaturg Marc Ro-
sich han portat a l’impressio-
nant teatre romà de Mèrida
–i del 26 al 28 de juliol ho
faran al Grec barceloní– tres
dels monòlegs del llibre Fue-
gos: el de la doblement aban-
donada –per Joan i Jesús–
Maria Magdalena (enèrgica i
enlluernadora Guillén Cuer-
vo), el de la venjativa Clitem-

nestra (gran Poza) i el de la
inútil suïcida Safo, converti-
da en una acròbata a qui Ana
Torrent dóna vida amb pode-
roses imatges. Tres dones
abandonades, com l’autora.
En un escenari minimalista
inspirat en un jardí japonès,
amb fusta, aigua i pedres,
han situat l’escriptora, encar-
nada per una continguda i
greu Carmen Machi que creu
que “no es pot construir feli-
citat sinó sobre els fona-
ments de la depressió”. I que
es posa a donar vida a les
seves criatures, amb les quals
dialoga i que gairebé acaben

donant-li vida a ella. El dego-
teig de frases que ressonen
és llarg: “Deixar de ser esti-
mada és convertir-se en invi-
sible i jo encara tinc un cos”.
“Si la vostra casa cremés en
flames, què salvaríeu de la
destrucció? Jo només voldria
salvar el foc”. “L’amor és un
càstig. Se’ns castiga perquè
no sabem estar sols”. O
“m’he salvat de la felicitat.
Que avorrit hauria estat ser
feliç”, que és el leitmotiv que
ha pres Pou per a una obra
l’èxit de la qual vaticina que
la pròxima temporada recor-
rerà tot Espanya.
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