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L
a ciutat d’Avinyó,
pels francesos i per
la gran quantitat de
turistes que la visi-
ten al llarg de l’any,

és la ciutat dels papes. Des que
el papa Climent hi va establir la
seva residència, el mes de març
del 1309, fins que l’aragonès Pe-
dro Luna –que el 1394 accedeix
al tron pontifici amb el nom de
Benet XIII– és desposseït de la
tiara papal pel Concili de
Constança (1415), nou papes re-
sideixen a Avinyó.
La ciutat, amb poc més de

35.000 habitants –1.000 dels
quals jueus, protegits pel pa-
pat–, es converteix en la segona

ciutat de França, en un centre
comercial i bancari de primer or-
dre. D’aquella època, Avinyó
conserva un dels seus atractius
més grans: el palau dels Papes, o
més ben dit, els dos palaus: el
vell palau, que va fer construir
Benet XII, i el nou palau, que va
ordenar aixecar Climent VI.
Des de fa 68 anys, en arribar

el mes de juliol, la ciutat
d’Avinyó suma al seu llegat
papal el fet de convertir-se en
“la capital mundial del teatre”
–avui, en plena crisi, l’expressió
pot semblar un pèl atrevida,
però vint anys enrere era accep-

tada sense queixar-se–, i la Cour
d’Honneur del palau papal, el
nou, es transforma per uns dies
(del 4 al 27 de juliol) en l’emble-
màtic escenari del Festival
d’Avinyó, en allò que els fran-
cesos en diuen un “lieu de mé-
moire” i on es poden escoltar,
com un ressò llunyà i alhora
molt pròxim, les veus dels més
grans intèrprets del teatre fran-
cès, europeu i mundial de mit-
jan el segle passat.
El 4 de juliol, a les deu de la

nit, la Cour d’Honneur acollirà
l’espectacle que inicia el festival
d’aquest any i que, segons el pro-
grama que s’ha fet públic fa poc
(festival-avignon.com), no és
cap altre que Le prince de
Hombourg, de Heindrich von
Kleist, interpretat per una com-
panyia d’actors i actrius fran-
cesos i belgues sota la direcció
de l’italià Giorgio Barbeiro
Corsetti.
Le prince de Hombourg és una

peça clau del romanticisme ale-
many que, a Avinyó, adquireix
un caràcter gairebé –o sense el
gairebé– de cosa sagrada des
que, en el mes de juny del
1951, Gérard Philipe, amb
Jeanne Moreau (que
aquest any torna al fes-
tival recitant poe-
mes), va encarnar el
personatge del prín-
cep, sota la direcció
de Jean Villar, el pa-
re, el gran patró del
Festival d’Avinyó.
Aquest any el festi-

val estrena director: Oli-
vier Py –que es va consa-
grar a Avinyó, el 1995, amb
La servante, histoire sans final–,

fins fa poc director del Théâtre
National de l’Odeón de París. El
nom d’Olivier Py ja havia apare-
gut en una Terrasse amb motiu
de les últimes eleccions munici-
pals franceses, que tant mal van
fer al president Hollande i a les
quals va reaccionar nomenant
primer ministre Manuel Valls.
En aquelles eleccions perillava
l’alcaldia d’Avinyó, en el sentit
que podia caure en mans d’un
candidat del Front Nacional, el

partit de la senyora Le Pen, i ai-
xò tenia molt preocupat el nou
director del festival, fins al punt
que Olivier Py va arribar a pre-
guntar-se què coi pintava un di-
rector com ell en una ciutat amb
un alcalde de l’FN, i fins i tot va
arribar a insinuar que, en cas
que l’FN obtingués l’alcaldia, es
veuria obligat a dimitir. Però
afortunadament per a ell l’alcal-
dia va continuar en mans de
l’UMP, cosa que no vol pas dir

que la ciutat d’Avinyó, el depar-
tament del Valclusa –del qual és
capital– i tota la regió de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur no es-
tiguin farcits de gent de l’FN, de
votants de l’FN, com han deixat
ben clar les recents eleccions eu-
ropees, en què el partit d’extre-
ma dreta ha guanyat a Avinyó
amb el 43 per cent dels vots (da-
vant el 25 per cent de l’UMP i el
22 per cent del PS-PRG).
Un resultat electoral, un

triomf de l’FN, que a Olivier Py
no el deuhaver agafat de sorpre-
sa –totes les enquestes ho dona-
ven per fet– i al qual en certama-

nera respon, planta cara, amb
una declaració de principis en
què el director descriu el seu fes-
tival comuna espècie de “Grana-
da araboandalusa”, una cruïlla
de cultures dominada per un ide-
ari “incompatible amb el reple-
gament identitari, la por de l’al-
tre, l’immobilisme dogmàtic i la
intolerància banalitzada”. Se-
gons el director, la política no es-
tà separada del pensament i de
l’esperança; “cultura i política
són sinònims”, diu.
Per ell, el futur passa per la

cultura, no hi ha cap més camí, i
un festival “polític i poètic” com
el que proposaOlivier Py signifi-
ca que “tan sols la política cultu-
ral és autèntica política”.
El director concep el festival

com “un motor de l’educació
popular”, mentre advoca per
una nova descentralització –el
Festival d’Avinyó, creat el 1947,
és fill de la descentralització
teatral impulsada pel Govern
francès de la postguerra–, però
en el qual aquesta descentralit-
zació es desenvolupi no de la ca-

pital de l’Estat cap a les capi-
tals de províncies, sinó
d’Avinyó cap a la seva
perifèria, als seus bar-
ris pobres”, diu el fla-
mant director, de la
mateixa manera que
la realitat no neces-
sita la poesia, sinó
que és la poesia que
necessita la realitat. I
conclou: “Tota idea

d’una cultura sectària,
partidista, nacionalista i

proteccionista és una con-
tradicció en si mateixa i respec-
te a la història de França”. Déu
n’hi do.
Olivier Py, després d’aquesta

declaració de principis en la
qual, tret d’aquesta imatge de
l’Avinyó papal convertida en
una “Granada araboandalusa”,
tot té un regust assembleari i
d’estil seixanta-vuitesc, es deu
haver-se quedat ben descansat.
Ara només falta que el festival
no només respongui a uns prin-
cipis tan polítics i generosos, si-
nó que amés convenci, agradi al
seu públic.c

L’elecció de Le prince de
Hombourg, l’obra de Hein-

rich von Kleist, per obrir el festival
d’aquest any és una picada d’ull a la
més noble i respectable tradició del
festival, i curiosament de part d’un
director que anteposa les idees (els
guants de boxa) a la tradició, però,
personalment, trobo a faltar la
presència al festival del Théâtre
du Soleil en el cinquantenari de
la seva fundació. I el formidable
Macbeth que ens va regalar Ariane
Mouchkine a París.

No

“Són els artistes –i el públic–
els qui reinventen el festival”,

escriu Olivier Py, el flamant director
del Festival d’Avinyó, en la seva
declaració de principis. Per això,
25 dels coreògrafs, directors d’esce-
na i companyies que han estat
convidades al festival d’aquest any
hi actuen per primera vegada, i la
meitat no arriben als 35 anys. I el
públic? No disposo de dades fiables,
però la meva impressió de fa un
parell d’anys és que el públic és
majoritàriament jove.

Sí

Des de fa 68 anys, en
arribar el juliol, Avinyó
suma al llegat papal
el fet de ser “capital
mundial del teatre”

El 4 de juliol, a les
deu de la nit, la Cour
d’Honneur acollirà
l’espectacle que inicia
el festival d’aquest any
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El palau papal d’Avinyó es converteix en l’escenari del festival de teatre que es celebra cada mes de juliol
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