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H
i ha diverses mane-
res d’esmorzar amb
La Vanguardia. Hi
ha qui comença per

La Contra, qui ho fa per la secció
d’Esports, qui ataca els mots en-
creuats, qui llisca per la columna
de Pilar Rahola… Jo acostumo a
obrir-la –coses de l’edat– per la
pàgina de les Necrològiques.
Doncs bé, dimarts (8 d’octubre)
la pàgina d’Obituaris –al costat de
les necrològiques– estava íntegra-
ment dedicada a Patrice Ché-
reau, el cèlebre director de teatre,
òpera i cinema francès mort el
dia anterior a París a conseqüèn-
cia d’un càncer de pulmó, a 68
anys. L’obituari el firmava Salva-
dor Llopart, que posava l’accent
en el caràcter transgressor del
director. Ben vist, encara que,
esclar, Chéreau era moltes més
coses. Com bé deia Llopart, “en
teatre, cap clàssic europeu no li
va ser aliè”, i citava uns quants
exemples, de Shakespeare a Lope
de Vega, incloent Dumas (de qui
Chéreau va portar al cinema La
reina Margot amb èxit notable
–dos premis a Canes i cincMoliè-
re–, però no al teatre). El que em
va cridar l’atenció de l’escrit de
Llopart va ser que no esmentés el
francès Bernard-Marie Koltès
(1948-1989), el jove dramaturg
que Chéreau va estrenar –va des-
cobrir– i amb el qual va arribar a
establir una complicitat que, tot i
que eren molt diferents entre si,
va influir poderosament en la se-
va manera d’entendre el teatre.
La mort de Patrice Chéreau,

tot i saber que patia un càncer de
pulmó i que la químio no fun-
cionava com era d’esperar, ha
estat un cop dur per ami, com su-
poso que haurà estat per a tots
aquells que l’apreciaven i li esta-
ven agraïts pels seus muntatges i
les seves pel·lícules. Chéreau era
un paio molt generós en la seva
feina, a la qual es lliurava en cos
–en carn viva– i ànima. Després
de llegir l’obituari deLaVanguar-
dia, vaig fer una ullada a El País.
La notícia de la mort venia a la
secció deCultura. Roger Salas fir-
mava un escrit resumint-ne la tra-
jectòria professional, no exempt
d’algun disbarat, com quan es-
criu: “Va arribar a la Comédie-
Française en temps de Roger
Planchon”. Roger Planchon, que
jo sàpiga, no va sermai a la Comé-
die-Française. Planchon, autor,
director i actor francès, es va ins-
tal·lar a Lió, el 1952, al Théâtre
des Marroniers, d’on, el 1957, va
passar al Théâtre de la Cité –un
teatre municipal– a Villeurban-
ne, un barri de Lió; un teatre que,
el 1972, adquiriria la categoria de
Centre Dramàtic Nacional i es
convertiria en la futura seu del
Théâtre National Populaire

(TNP). I és llavors, a la tornada
de Milà, del Piccolo de Milà,
quan Chéreau, a petició de Plan-
chon, s’hi incorpora com a co-
director artístic. Per cert, a l’ar-
ticle de Salas tampoc no apareix
Koltès, per enlloc. Tan sols al fi-

nal de la pàgina, en un breu i emo-
tiu escrit circumstancial que fir-
ma Mario Gas, aquest fa menció
d’una de les seves obres –En la so-
litud dels camps de cotó–, però
sens esmentar-ne l’autor.

Al migdia em vaig acostar al
passeig de Gràcia a comprar la
premsa estrangera. A Libération,
la foto de Chéreau ocupava tota
la portada. “Homme de théâtre et
d’opéra, metteur en scène et ci-
neaste, Patrice Chéreau est mort
hier, à 68 ans”. Sota la foto, tres
paraules: “Dans la solitude…” Les
sis primeres pàgines del diari i
l’editorial estaven dedicades a “le
roi Chéreau”. Le Figaro, ni tan
sols no donava la notícia de la
seva mort. Igual com el milanès
Corriere della Sera. L’endemà (di-
ari de tarda, en què Le Monde re-
cull la notícia perquè en l’edició
del dia anterior no va tenir temps
de fer-ho) mostrava també una
gran foto seva en portada i li dedi-
cava quatre pàgines a la secció de
Cultura.LeFigaro silenciava la se-
va mort a la portada i li dedicava
mitja pàgina a la secció de Cultu-

ra (un bon article d’Armelle Hél-
liot, la crítica teatral del diari). El
Corriere continuava sense dir ni
piu, una cosa que em va semblar
unamica grotesca, per dir-ho d’al-
guna manera, ja que Chéreau
sempre va afirmar que Giorgio
Strehler (el fundador del Piccolo
juntament amb Paolo Grassi) era
el seu mestre, malgrat no haver
estat ni el seu alumne ni el seu
ajudant.
Per a Libération, Chéreau era

“un dels nostres” (encara que Li-
bé tingui avui molt poc a veure
amb el que va ser en els temps del
jove Chéreau); per a Le Figaro,
diari de dretes, que al seu dia va
jugar descaradament la carta del
president Sarkozy, Chéreau no
era “un dels nostres”; per a Le
Monde, Chéreau representava la
cultura francesa, en la seva ex-
cel·lència i amb una projecció in-

ternacional. Quant alCorriere, en-
cara no m’ho explico.
I nosaltres? Pel que respecta al

nostre diari he trobat a faltar un
escrit del nostre crític teatral, el
vell amic i col·lega Joan Anton
Benach, que coneix molt bé
l’obra de Chéreau, des dels seus
anys a Nanterre i la seva trobada
amb Koltès. O un testimoni de
Borja Sitjà, que va portar Ché-
reau més d’una ocasió a Barcelo-
na, per llegir uns textos (d’Anto-
nioMuñozMolina i deDostoievs-
ki, curiosa parella). O de Lluís
Pasqual, que va ser amic seu i li
va mostrar Sevilla (Pasqual és
sevillà per part demare), que li va
encantar i on el francès es va
comprar una casa. Pasqual i Ché-
reau compartien uns quants
fantasmes…
Jo el vaig tractar una miqueta,

sense creuarmai la línia que sepa-
ra el crític de l’artista. Tots dos
érem molt tímids i, a més, Ché-
reau em feia una certa por: podia
ser brutal i alhora encantador.
Un bon dia li vaig dir que havia
conegut la seva mare, a Barcelo-
na, a casa de Mariona Goday, que
va ser dona del pintor Modest
Cuixart, amic del pare de Ché-
reau, també pintor. Des d’alesho-
res, cada vegada que em veia em
regalava un somriure, però lame-
va por persistia. Dimarts a la nit
vaig trucar a Mariona per donar-
li el condol. Em va dir que es re-
cordava molt d’ell –el coneixia
des de petit–, de quan Patrice tru-
cava per telèfon, des de qualsevol
lloc i a qualsevol hora, i li deia:
“Mariona, je t’adore”. Descansi
en pau.

VAL LA PENA?

Corriere della Se-
ra, 8 d’octubre. El

mateix dia que el diari mila-
nès silencia la notícia de la
mort (7 d’octubre) de Patri-
ce Chéreau, trobem a la
seva portada un article de
Giangiacomo Schiavi que
comença així: “Senza che
Milano se ne sia accorta
una lege ha cancelato fondi
e autonomia a Piccolo Tea-
tro e Scala”. L’Estat s’acar-
nissa amb la cultura. Pobre
Strehler! La marca Milano
s’esquerda.

NoSobre Patrice Chéreau. J’y
arriverai un jour (Actes

Sud, 2009), una llarga conversa
de Georges Banu amb el director,
en la qual tots dos parlen de tea-
tre, d’òpera, de cinema i de mil
coses més, i on es recullen una
sèrie de testimonis de gent que
ha treballat amb ell, des de l’ac-
triu Dominique Blanc (la Fedra
del 2003 a la foto) a Gérard Mor-
tier, passant pel seu escenògraf i
fidel company Richard Peduzzi.
Un altre llibre: Patrice Chéreau,
un trajet (Éditions du Rocher,
2007), de Colette Godard.

Sí

La seva mort ha
suposat un cop dur,
li estic agraït per
les seves creacions
artístiques
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Patrice Chéreau recollint un premi al Festival de Cinema Europeu de Sevilla
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