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La intenció del director i 
dramaturg suís Milo Rau quan es 
va enfrontar al muntatge de Hate 
radio no era fer una altra 
pel·lícula amb dolents molts 
dolents, nazis sanguinaris, o 
militarots amb el ganivet a la 
boca. Buscava, ens diu, no 
mostrar la cara més disparatada 
del racisme, “sinó el racisme de 
cada dia”. El context és la 
matança de la minoria tutsi a 
càrrec de la majoria hutu a 
Rwanda, el 1994. I l’escenari, la 
Radio Télévision Libre des Mille 
Collines, l’emissora on s’instava 
els hutus a eliminar, literalment, 
els tutsis. Tampoc no es pensin 
que sentiran himnes wagnerians, 
repic de timbals i un Goebbles 
negre esgargamellant-se. No. 

“Hem reconstruït l’estudi on 
s’instava a matar tutsis 
–assegura Rau– per mostrar l’ús 
extremista d’un mitjà de 
comunicació, que posava música 
europea i congolesa, i promovia 
el racisme d’una manera cool i 
divertida. Perquè el racisme, 
avui, com hem pogut veure a 
Suïssa, a Àustria o a Holanda, no 
es fa només a l’estil nazi”. El 
director suís, cap de la 

companyia International 
Institute of  Political Murder, no 
parla només de Rwanda. 

El país africà li serveix de 
metàfora per tractar coses que 
ens  toquen més de prop. “No he 
fet una obra sobre Àfrica, sinó 
sobre el nostre temps”, aclareix. 
Una peça que li permet 
reflexionar sobre els ‘problemes’ 
que hi ha amb els immigrants a 
Europa i l’ús indiscriminat de la 

democràcia, és a dir, la imposició 
de la majoria. “A Suïssa, per 
exemple, s’ha establert que si la 
majoria de suïssos no volen els 
immigrants, la mateixa majoria 
pot decidir què fer amb ells”, 
indica Rau. A Rwanda, els hutus 
van decidir exterminar els tutsis.

Una de les peculiaritats de 
Hate radio és que tot passa dins 

l’estudi i que els espectadors 
escoltaran l’obra a través d’uns 
auriculars. Seran veritables 
testimonis d’un fenomen, d’un fet 
històric. “No hi ha acció, no passa 
res, és una una hora en una 
emissora de ràdio”, ens avisa. I 
els morts?, li demanem. “Es 
maten amb les paraules”, respon.

Rau ha pensat molt què vol dir 
la paraula odi i creu que és “el 
sentiment més fort” que coneix. 
“És una resposta a alguna cosa, 
una resposta cultural”, afegeix. I 
ell ha decidit combatre’l  amb una 
eina que considera, encara, “molt 
útil”, el teatre polític. “El teatre 
ha de reaccionar davant tot el que 
passa al món. No m’agrada el 
teatre que només vol la taquilla o 
simplement fer passar una bona 
estona”, diu.  El suís és un 
provocador: ha fet un espectacle 
sobre els judicis polítics a Rússia, 
Els judicis de Moscou, i el va 
portar allà. I ha fet Hate radio a 
Sud-àfrica, amb un dels locutors 
abillat amb una samarreta amb 
la cara de Nelson Mandela.
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El feixisme també és ‘cool’
El director suís Milo Rau recrea l’estudi de l’emissora que va promoure 
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El teatre ha de 
reaccionar. No 
només ha de fer 
passar una bona 
estona

 No tot està perdut, 
benvolguts conciutadans. 

I, malgrat la pena diària que tots 
hem de patir per culpa de la 
malastrugança de viure en 
aquest temps de pressupost nul 
i mala bava, els teatres oficials 
s’han posat les piles. Per fi!

 La creació de la companyia 
jove del TNC i de La 

Kompanyia –quin nom més lleig, 
per cert– del Teatre Lliure 
ataquen el punt més feble del 
sistema: la generació naixent. 
Actors que no gaudiran ni de la 
meitat d’oportunitats que els 
seus ‘pares’ i que corríem el risc 
de deixar a la cuneta, cosa que 
implica un teatre de baix nivell 
en el futur. Perquè el teatre, no 
ho oblidin, per molt bons 
directors, dramaturgs, 
escenògrafs, maquinistes, que 
tinguis, el fan els actors. Són ells 
els que donen la cara damunt 
l’escenari.

 El TNC de Xavier Albertí 
reformula la companyia T6 i 

la converteix en una mena de 
postgrau. Una espècie d’IT 
Dansa, o el gavadal de 
companyies joves oficials que hi 
ha a Madrid. El Lliure, al seu torn, 
també reformula la companyia 
creada per Àlex Rigola, amb set 
actors molt prometedors.

 Però, ehem, serem 
dolentots i ho mirarem 

d’una altra manera després de 
tanta floreta. Perquè podríem 
pensar que TNC i Lliure creen 
companyies low cost. I podria 
passar com amb IT Dansa, una 
bona manera de formar-se abans 
d’emigrar: la majoria dels 
ballarins, quan en surten, 
comproven  que no hi ha feina 
quan tens més de 25 anys, que 
no hi ha una companyia adulta 
on créixer i esdevenir estrelles. 
Tot plegat és una bona primera 
pedra. Però algú ha pensat en 
l’edifici sencer? 

 I no ens oblidem, per cert, 
dels actors més grans. Si 

tot són joves de 20 i 30, qui farà 
de Rei Lear, o de Krapp, o d’oncle 
Vània, o de Cyrano. No sols de 
Manelics viu el teatre.  
–Andreu Gomila

Brutus
Companyies

Els espectadors escoltaran la ràdio de debò.
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