
T
e
a
tr

e

34  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  
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@andgomila

Amb el suport de Codorníu

ADAPTACIONS CINEMATOGRÀFIQUES

EISENSTEIN

El director rus va batallar tota la seva 

vida per portar a terme l’adaptació 

cinematogràfica del text de Marx, 

però la burocràcia soviètica ho va 

impedir. 

KLUGE

Qui sí que es va sortir amb la seva va 

ser l’alemany Alexander Kluge, que 

el 2008 va estrenar un documental 

de 570 minuts sobre el procés 

d’Eisenstein de filmar ‘El capital’.

“No ha estat fàcil”, ens diu 

Sylvain Creuzevault quan li 

demanem com s’ho ha fet per 

portar a escena El capital de Karl 

Marx, text bàsic, fundacional, 

per parlar del nostre temps, 

encara que es publiqués el 

1867. Sobretot, afegeix, perquè 

si bé Marx l’encerta a l’hora de 

criticar el capitalisme, “algunes 

de les categories que fa servir 

són avui dia una mica vellotes”. 

Tanmateix, va pensar que podria 

situar el ﾛlîsof alemany en el 

París revolucionari de 1848 a 

1851. “Marx era jove, mordaç. 

Amb el seu amic Engels –amb 

qui va escriure El manifest 

comunista– van de club en club, i 

es troben els noms que tots dos 

estimen, els noms dels 

revolucionaris francesos: 

Blanqui, Raspail, etc. Mirem la 

histîria a ﾛ d’obrir.la al teatre”, 

diu Creuzevault. 

I no renuncia a la diversió, fins 

i tot a la comèdia. Vaja, que no 

esperin un pal d’obra, ni cap 

míting castrista. Parla del pitjor 

del nostre món, cosa que, diu, 

en un teatre “ens fa pixar de 

riure”. “El pitjor és el 

combustible de la farsa”, 

remata. Per al director francès, 

el llibre de Marx li serveix per 

descriure “el nostre món 

bordell”, que té en la mercaderia 

el seu “déu realitzat” i els diners 

com els seus “sacerdots”.

Le capital que s’ha pogut 

veure a França comptava amb 

una forta base d’improvisacions 

en escena, cosa que ha hagut 

de canviar davant la voluntat de 

la companyia de sortir a 

l’estranger i sobretitular 

l’espectacle. “Normalment, sí, 

escrivim l’obra gràcies a 

les improvisacions, i 

fiKo tïc em ﾛmm de Eurrutifl
Sylvain Creuzevault comet la gosadia d’adaptar ‘El capital’ de Marx a partir de l’estada 
del ﾛlîsof a París. Andreu Gomila parla amb ell per treure’n l’entrellat

sovint els actors continuen 

improvisant durant les 

representacions”, indica 

Creuzevault. Tot i aquesta 

manera d’escriure, reivindica 

que fan teatre de text, “un text 

molt ràpid, molt viu”. 

Tenim clar que si algú adapta 

El capital pretén alguna cosa del 

públic. Creuzevault no es talla: 

“Ko sóc el ﾛll de Bonaventura 

Durruti. El nostre teatre ha de ser 

trivial i sublim, tot entenent per 

sublim el més alt de baix, és a dir 

el sostre. Volem que els 

espectadors hi saltin, hi 

penquin, hi piquin i diguin, 

‘merda, aquests comediants 

difícils són com micos’”. Els 

espectadors sortiran amb ganes 

de liar-la?, insistim. “Un 

espectador és un revolucionari 

que ha perdut el nord, és un cap 

de suro, un barril de vi. No 

importa de quina peça, qualsevol 

espectador que es dirigeix a la 

sortida del teatre produeix un 

acte revolucionari”, respon. I tu 

creus que la revolució és una 

utopia? “D’utopia només n’hi ha 

una, i s’ha realitzat: el mode de 

producció capitalista sota la 

forma de política neoliberal”. Fot.
li! Aquest Creuzevault apunta 

maneres!

Le capital s’impartirà al Lliure 

de Montjuïc de dj. 24 a ds. 26.

Un espectador 
és un 
revolucionari 
que ha perdut  
el nord


