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Escenari|s

Buscant l’Europa interior
VICTORIA SLAVUSKI

Amb The civil wars, que s’acaba de
veure al Festival de Viena i que es
presentarà al Grec,Milo Rau (Ber
na, 1977) i el seu International Ins
titute for Political Murder fan in
cursions en una dimensió menys
òbviament emmarcable enel gène
re del teatre polític que el jove di
rector suís freqüenta en les seves
singulars recreacionshistòricopa
radocumentals sobre diversos te
mes, com ara l’ocàs del dictador
romanès (Die letzten Tage der
Ceausescus), el genocidideRuanda
(Hate Radio), els judicis mosco
vites contra artistes, inclòs Pussy
Riot (Die Moskauer Prozesse), i al
qual pertany la sevaproducciómés
recent,TheCongo tribunal.
Director de teatre, cineasta, pe

riodista, amb formació en sociolo
gia i altres disciplines, Rau va deci
dir submergirseenuna trilogia so

bre Europa i per al primer full
d’aquest tríptic va començar el
2013 a investigar mitjans salafistes
de Brussel∙les i Anvers per desen
tranyar per què joves europeus,
fins i tot alguns de famílies catòli
ques,partienaSíria. “Thecivilwars
es va preestrenar el maig del 2014,
abans que l’EIIL es convertís en
l’Estat Islàmic i dels atacs del juliol
al nord de l’Iraq. La del 2013 era
una fase diferent, fins i tot de cert
idealisme: els joves gihadistes ana
ven a lluitar al costat del poble sirià
contra Baixar alAssad”, recorda el
director suís en una entrevista te
lefònicadesdeColònia. Peròal cap
de poc temps d’iniciada la inves
tigació, Rau va perdre interès en el
tema per si mateix: “Aquesta
ideologia em semblava una cosa
buida que servia per omplir un
altre buit major, un buit filosòfic,
cultural, i vaig començar a per

cebre el gihadisme com el símpto
ma d’unamalaltia d’Europa”. D’al
tra banda, la investigació li va re
velar un tercer buit o absència. “La
figura del pare absent es presenta
va sense parar en les històries dels
salafistes, fins i tot es dóna en els
assassins del setmanari Charlie

Hebdo, i crec que també en l’autor
de l’atac antisemita al supermer
cat”, prossegueix Rau, per a qui
l’absència del pare supera la me
tàfora freudiana i inclou l’absència
de Déu, de tradicions, de jerarquia
social, d’un lloc almón.

A partir d’aquí, The civil wars es
va començar a perfilar com el que
Rau defineix com “un assaig auto
biogràfic–aquícaldriaafegiraqua
tre veus– de psicoanàlisi poètica
sobre l’extremisme i la pèrdua de
les tradicions”, basat estrictament
en les biografies editades dels ac
tors que l’animen.
Elaborat com una fuga entorn

d’un tema i el seu contrapunt que
es repeteix i es va encarnant en els
diferents actors, que a més de pas
sarse temestambéesvanreempla
çanten l’espaid’unpetit living,pre
nent diferents posicions i papers
(filmen i són interlocutors, escol
ten, són filmats, narren), The civil
wars és un obra de cambra per a
quatre actors que no deixa d’obte
nir premis, així com la delectació
del públic i els elogis de la crítica.
Rau, que va rebre per ella al seu

país un dels premis als millors di

L’obra de Rau és un
assaig psicoanalític
sobre l’extremisme
i la pèrdua de les
tradicions a Europa

A la dreta, un
instant de l’obra
‘The civil wars’,
del dramaturg
Milo Rau

IIPM / MARC STEPHAN

Lluïsa Cunillé
El carrer
Franklin
TNC

Del 2 al 19 de
juliol. Direcció:
Josep M. Miró
www.tnc.cat
barcelona.cat/
grec

Milo Rau
The civil wars
MERCAT DE LES
FLORS

Del 23 al 25 de
juliol
mercatflors.cat
barcelona.cat/
grec
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Teatre polític La present edició del festival Grec, a punt d’estrenarse, ens ofereix una bonamostra de teatre
quemira al present i els seus conflictes, socials, econòmics, polítics... Ens acostemadues d’aquestes
produccions, la de la catalanaLluïsaCunillé i una d’internacional, del suísMiloRau

Ens queda la farsa
EDUARDMOLNER

Al carrer Franklin, tothomha estat
desnonat, o és envies de serdesno
nat.Ara ella, tocant el pianodesdel
carrer, veu com del cel, o del seu
pis, baixa una calaixera, la seva ca
laixera. De fet, la seva vida és es
campada pel tros de carrer que
l’envolta, però ella, el transvestit
(Xavier Albertí), combat la dramà
tica escena amb les notes del seu
piano. Amb la música i també amb
els insults queprofereix cadavega
da que li desmunten una peça més
del seu trencaclosques vital. Uns
improperis que llença a tort i a dret
com una lletania pròpia del millor
capitàHaddock.
Enmig del carrer el drama esde

vé comèdia, perquè els habitants
del carrerno tenencappropensióa
la tragèdia, més aviat al contrari,
volen senzillament viure la vida i
no tenen necessitat de luxes, no
més d’un sostre, encara que sigui
humil. Sorgeix una empatia solidà
ria que va formant aliances, entre
gent que es troba en la mateixa si
tuació tot i que cadascú té la seva
pròpia personalitat. Trets diferen

cials enmig de la misèria. La veïna
anglesa (Lina Lambert), per exem
ple, xiuladora deDowntowndePe
tula Clark, neboda de la baronessa
Margaret. La veïna carrega una ur
namalembolicadaamblescendres
de la seva tieta famosa, flagell de
sindicatsminers, apòstoldel fatídic
neoliberalisme desregulador, l’ori
gen de tots els mals. Ella, la veïna,
expatriada en un país mediterrani,
allà era una ovella negra en una fa
mília de l’establishment britànic,
peròaquí tambéés,d’unamanerao
altra, una raresa del paisatge.
La dramatúrgia catalana des de

fa un temps ha començat a girar
enverselcompromís, simésnouna
part, i elsquecreiemque,mésenllà
d’entreteniment, l’escena és àgora,
enshemdefelicitar.Peròenaquest
compromís Lluïsa Cunillé sempre
hi havia estat, no és una nouvingu
da.D’uns anys ençà el seu compro
mís s’ha traduït en un teatre on els
senyals del present són força més
identificables que abans. Podem
parlar per exempledeSerenata pa
ra un país sin serenos, que vàrem
comentar en aquestes pàgines ar

ran delmuntatge del text a La Seca
i de l’aniversari de la companyiaLa
Hongaresa, però podem anar més
enrere i fixarnos en El bordell, es
trenada el 2008 al Lliure, i abans
encara,Aquel aire infinito, estrena
dael2003, totes trespecesambien
tades en un topònim que no es fa
explícit, però que tampoc cal, per
què el podem reconèixer perfecta
ment. Si el país potser era present
d’unamanera obliqua en el primer
teatre de Cunillé, ara veiem com el
present del seu país es manifesta
sense embuts.
Malgrat tot, és un teatre que

continua descansant en la mirada
activa de l’espectador. Et convoca
per passarho bé, mentre discutim
(pessimisme de la intel∙ligència) si
podem fer alguna cosa per canviar
el present (optimisme de la volun
tat). Per això l’absurd. Un absurd
que com comenta el director del
muntatge, Josep Maria Miró, ha
estat desbordat per lamateixa rea
litat, “no és que el text de Cunillé
vulgui representar l’absurd, és que
la realitat ha esdevingut absurda”.
Avui els dramaturgs que als anys

50 del segle XX es varen inventar
un moviment per estrafer la reali
tat fins al punt de la hilaritat, ho
tindrien més difícil. Un desnona
ment ésundrama, però tambéés la
conseqüència absurda d’un siste
ma econòmic queno ens fa servei a
lamajoria. Per què calmantenir un
sistemaque genera demanera per
manent víctimes, quines són les ar
rels d’aquesta cobdícia devastado
ra?Lapregunta flotava també aSe
renataparaunpaís..., l’oratori per a
la vetlla d’un especulador.
No tenim gaire tradició de farsa

aquí i quan algú ha intentat repre
sentardesd’aquest codi nohaestat
gaire ben rebut. Però és un instru
ment adient als temps que corren.
Potser l’origen delmal fou la That
cher, però sense els acòlits desta
cats arreu tot aquell salvatgismede
les polítiques dels 80 hauria estat
una anècdota històrica. Podem fer
farsa del governador del Banc
d’Espanya perquè és absolutament
inversemblant que el vigilant no
sabés res dels vigilats, durant tants
anys. És senzillament farsesc. Tots
estem superats pel present. |

rectors suïssos del 2014, sembla
que hagi satisfet amb escreix el
desafiamentqueesvaautoimposar
“de posar en relleu –diu– la tragè
dia dels destins banals, traslladant
al pla al∙legòric de la tragèdia grega
circumstàncies de biografies rela
tivament ordinàries, com la de te
nir un pare trotskista, un immi
grantdonata laviolència,ounpetit
empresari arruïnat pel neolibera
lisme”.
Els impecables actors aporten

tocs d’ironia i moments autobio
gràfics de comicitat irresistible
–comuncàstingdeGodardperaJe
te salue,Marie accidentat i divertit,
o la confusió creada per la mort de
Michel Foucault en relació ambun
pare homònim–, però l’obra abun
daen relatsprofundament tristoso
tràgics que inclouen la bogeria o la
violència. Per això, el segon desafi
ament resolt per Rau va ser ajudar
els actors a aconseguir un distanci
ament en narrar la intimitat extre
ma. I per aconseguirho, un dels
suports més eficaços va ser l’ús del
vídeo, amb el qual els actors es fil
men i es projecten per torns en
l’enorme pantalla sobre el sofà de
l’escenari. |

A l’esquerra,
imatge promocio
nal de l’espectacle
‘El carrer Franklin’
JOAN TOMÀS


