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Patrice Chéreau, gran 
home de teatre

L
a desaparició, aquesta set-
mana, de Patrice Chéreau 
ha estat un cop dur per a la 
gent del teatre de tot Euro-

pa. Era un dels més grans. Els que vi-
vim a Barcelona hem pogut veure 
molts dels seus muntatges. Els úl-
tims fa només un any al Lliure de 
Gràcia. Era un habitual de la ciutat 
on, a més a més, tenia grans i bons 
amics. 
 Guardo un profund record del 
seu treball com a actor i director 
a Dans la solitude de champs de coton, 
de Koltés, que vam poder veure en 
un atrotinat espai del que de segui-
da seria el Lliure de Montjuïc, on el 
seu mà a mà amb Pascal Gregory, 
un dels seus actors fetitxes, ens va 
tenir estranyament fascinats, ab-
duïts potser, des del primer fins a 
l’últim minut. El recordo ballant, 

o més ben dit, expressant-se a cos 
lliure, al principi de l’espectacle, 
que era tant dansa tribal com ceri-
mònia ritual com celebració de la 
trobada com preparació del com-
bat. Jo ja havia vist, repetides ve-
gades, en vídeo, el seu famós i de-
finitiu muntatge de la tetralogia 

de Wagner, m’havia noquejat Com-
bat de negre i de gossos, el seu primer 
Koltès (i el meu), al seu feu d’Ar-
mandiers Nanterre, havia viscut la 
nit de l’estrena del seu Hamlet a la 
Cour d’Honneur del Palau dels Pa-
pes a Avinyó, havia tremolat amb 
L’homme blessé, una de les seves pri-
meres pel·lícules, i sabia que esta-
va en presència d’una d’aquelles 
persones amb qui s’està contínua-
ment en deute perquè el cabal del 
que t’aporten sempre és molt supe-
rior al de la gratitud amb què vols 
correspondre’ls.
  Poc després, el vaig conèixer per-
sonalment. Va assistir a una repre-
sentació de La gavina al Teatre Naci-
onal de Catalunya i, al final, en una 
reunió a corre-cuita en un passadís 
de camerinos, es va desfer en elogis 
per a tots. Li vaig estrènyer la mà i 
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Era un habitual de 
Barcelona, on, a més 
a més, tenia bons 
amics

vaig murmurar un tímid «gràcies». 
I jo sabia –i ell sabia, ho vaig notar– 
que li estava donant les gràcies per 
molt més que per l’elogi d’aque-
lla nit, perquè era un «gràcies» pre-
nyat de totes les emocions, sensaci-
ons i vivències que em provocava el 
seu treball i el seu talent. 

¿Cineasta?

La mort ha interromput una carre-
ra que suma 55 muntatges teatrals 
(dels quals 11 són òperes) i 11 pel-
lícules. Malgrat tot, al donar la no-
tícia de la seva mort, les agències i 
els diaris espanyols (excepte hon-
roses excepcions, que per sort n’hi 
ha) van titular: «Mort del cineasta 
francès Patrice Chéreau». ¿Cineas-
ta? Ho era. Però aquesta paraula so-
la no li fa justícia. H

puntsa

33 Philippe Genty i un dels seus titelles. 
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–¿Quina idea hi ha al darrere d’a-
quest muntatge on es confonen les 
persones i els titelles?
–Ne m’oublie pas és un espectacle 
en què els titelles estan gairebé ab-
sents. És l’ésser humà el que té do-
bles i ell mateix es converteix en un 
titella, manipulat, fràgil. Explorem 
el límit paradoxal entre el que està 
viu i el que és inanimat, inert; és una 
cosa que em fascina. Les coses mate-
rials s’animen i els cossos quallen. El 
muntatge evoca el món dels somnis, 
la reaparició de records enterrats, el 
vertigen de l’amor, l’impuls de desa-
fiar la mort... 

El mestre del teatre visual torna al  
Temporada Alta (diumenge, al Teatre  
Municipal de Girona) amb Ne m’oublie 
pas, un màgic i oníric viatge que  
ens trasllada a la nevada Noruega. 
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«Exploro el límit entre viu i inert»

–¿Per què va triar com a intèrprets 
alumnes de la Nord-Trondelag Uni-
versity College de Verdal (Noruega)?
–Els vam conèixer en un curs i de 
seguida vam percebre una ener-

gia extraordinària en aquest grup. 
Vam voler fer un verdader espec-
tacle amb ells. Vam quedar subju-
gats pel seu talent i el seu dinamis-
me, i vam decidir recrear amb ells 

aquesta obra que vam concebre ja fa 
20 anys. La nostra estada a Noruega 
també ens va inspirar i vam canviar 
les escenes. En l’original ja hi havia 
un paisatge nevat, però el descobri-
ment del país em va empènyer a vo-
ler anar més lluny. 

–En totes les seves creacions hi 
ha molt d’il·lusionisme i irrealitat. 
¿Quan era petit el fascinava la mà-
gia? ¿On la va descobrir?
–No, estranyament mai em vaig sen-
tir atret per la màgia. Va ser el fet d’as- 
sajar la creació d’imatges; intentar 
trobar el sentiment de meravellar o 
l’animisme de la infància, el que em 
va portar a treballar sobre la il·lusió. 
És una conseqüència, no un fi en si. 

–¿Alguna vegada troba la inspiració 
en els seus propis somnis?
–Jo vaig escriure Ne m’oublie pas a par-
tir dels somnis de Mary Underwood, 
la meva companya i col·laboradora. 
Però estranyament el seu imagina-
ri ha descobert records molt forts 
que estaven amagats en la boira de 
la meva infància, com aquells enter-
ramorts que busquen cossos enter-
rats sota la neu. H

‘Julia’, joc 
entre teatre 
i cine amb 
Strindberg
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El Canal de Salt acull aquesta nit 
la directora brasilera Christiane 
Jatahy, amb la seva versió de La 
señorita Julia, de Strindberg, que 
experimenta amb el llenguat-
ge teatral i cinematogràfic. Julia 
obre el cicle Connexió Iberoamerica-
na de cinc obres (dues de l’Argen-
tina, i una del Brasil, Mèxic i Uru- 
guai) del festival Temporada Alta.
 Jatahy és un referent del tea-
tre brasiler més avançat i amb un 
gran trajecte en el documental i 
la investigació multidisciplinària 
entre cine i teatre, realitat i ficció, 
i personatge i actor. Julia, estrena-
da el 2011, li ha donat aval inter-
nacional amb una obra situada al 
Brasil d’avui que no eludeix la crí-
tica social. La protagonista és una 
jove que viu una relació impossi-
ble amb el seu xòfer negre. H
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