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‘LA CAPITANA’‘L’ESPERANÇA DE VIDA D’UNA LLEBRE’

La companyia Mal Pelo
estrena un viatge al voltant
del temps i la memòria.
El Canal, 29 i 30 d’octubre

BELÉN GINART

Sempre has tingut molta pro-
jecció internacional, però ara
s’ha accentuat.
L’any passat vaig passar nou
mesos fora de casa, i enguany
porto el mateix camí: tres o qua-
tre mesos a Venècia, dos a Ale-
manya, dos a Madrid, més altres
viatges puntuals…

¿Tenir molta feina en aquests
moments és una sort, tot i que
t’obligui a passar dos terços de
l’any lluny de la família?
L’altre dia algú em va dir que ara
tots hem de marxar per culpa de
la crisi. Això és cert per a deter-
minades feines, però per als que
ens dediquem a les arts escèni-
ques no és nou. Des de fa mol-
tes generacions, els actors nei-
xen amb una maleta. Aquí du-
rant 15 o 20 anys no va ser ne-
cessari marxar. Però ara ho
torna a ser, o perquè les coses et
van molt malament o perquè et
van molt bé.

El policía de las ratas, justa-
ment, es va gestar parcialment
a la Schaubühne de Berlín, i es
va estrenar a Venècia.
Sí. I a la Schaubühne estrena-
rem també un nou muntatge de
l’obra de Bolaño 2666, amb ac-
tors alemanys.

L’obra és un conte extret d’un
dels seus últims llibres, El
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gaucho insufrible. Què hi has
trobat?
Hi he trobat la necessitat de fer
que el que és diferent també tin-
gui un espai. Parteix d’una cosa
tan representativa d’una socie-
tat com són unes clavegueres.
Allà un policia està investigant
un cas d’assassinat.

Quin és el to de l’obra?
És un conte que podríem posar
en el marc de la novel·la negra,
i al mateix temps un homenatge
al conte de Kakfa Josefina la
cantora, sobre una rata artista.
Bolaño explica la història d’un
policia que, contra tot el sistema
que l’envolta, decideix anar al
fons d’un cas. Hi ha la melanco-
lia, la tristesa del que investiga,

del que busca davant de la res-
ta de la societat per a la qual tant
ell com tot el que està passant és
invisible. Això remet molt a la fi-
gura de l’artista.

També és molt metafòric, per-
què dius que ens parla del que
ens passa avui.
Durant els anys de crisi, he vist
una certa voluntat de teatre
amable, per a tothom. Com si la
diferència, el que és més espe-
cífic, l’art que no és per a tot-
hom, no hi tingués cabuda.
Quan l’art, precisament, pro-
dueix canvis gràcies al que és
singular i particular. En el nos-
tre cas, aquí no hi ha espai per a
les companyies de nova crea-
ció, que treballen molt a l’es-

tranger i en canvi aquí no tenen
visibilitat. D’alguna manera, la
història parla d’això.

Per què t’agrada tant Roberto
Bolaño?
Per la riquesa del seu llenguat-
ge, i perquè ens parla de coses
que ens queden molt a prop. És
un home que ho ha llegit tot, i
aboca tota aquesta literatura en
les seves pròpies peces. Hi ha un
pensament sobre l’ésser humà
i una contínua acusació a ell ma-
teix, i en tot això m’hi identifi-
co molt.

Com és l’espai escènic?
Molt blanc, molt pulcre, l’espai
és la paraula. Aquest espectacle
és per a la gent que li agrada la li-
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teratura però no li agrada llegir.
Té una gran qualitat literària,
però no has de llegir, has d’es-
tar allà observant.

Amb la perspectiva que et dó-
na voltar tant pel món, com
veus la gestió de la crisi que
s’està fent des de l’àmbit de la
cultura?
Els polítics d’ara seran recor-
dats per la seva poca valentia i
capacitat d’enginy a l’hora
d’aprofitar aquesta desgràcia
que es diu crisi. Tot el que ara
ens fa tremolar hauria de servir
per desenquistar una sèrie de
problemes que hi ha en la nostra
feina. Els sento parlar molt de
com gestionar els diners que es
tenen, però no de com es replan-
teja tot el sistema.

I com ho veus des de l’àmbit
dels artistes?
Són els únics que han fet una
modificació fortíssima, han ac-
ceptat unes condicions de feina
abans impensables. Jo ja accep-
to una part de risc [Rigola és co-
productor d’El policia de las ra-
tas], que no recaigui només en
els equipaments públics, però
no la impossibilitat de guanyar-
nos la vida.

‘EL POLICÍA DE LAS RATAS’
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
MONTSENY, 47 (BARCELONA)
Del 31 d’octubre al 24 de novembre

Homenatge a Carmen
Amaya de la mà de grans
creadors. Del 30 d’octubre
al 10 de novembre al TNC


