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Escenari|s

“El teatre és
el gran esport
de lamemòria”
MARK FISHER

Robert Lepage es troba al Parc
des Braves, contemplant la ciutat
baixa del Quebec. Aquesta tarda
el respectat director d’epopeies
teatrals com Les sept branches de
la rivière Ota, on s’entreteixien la
bomba d’Hiroshima, els camps de
concentració i la sida, trepitja un
terreny familiar. I és per això que
lihavingut a lamentel seuprimer
record.No devia tenirmés de tres
anys i era en aquest mateix lloc al
costat del seu pare. “Recordo que
li vaig preguntar: ‘Què és aquesta
cosa rara?’”, rememora assenya
lant en direcció nord el Colisée
del Quebec, un estadi d’hoquei.
La família acabavademudarse

al número 887 de l’avinguda
Murray, i allò havia semblat un
gran progrés. El seu pare era ta
xista i s’havia criat en la pobresa.
Amb una dona, quatre fills i una
mare malalta d’alzheimer, la seva
situació amb prou feines havia
millorat amb el nou apartament
ambtresdormitoris, peròel fet fo
namental era que el lloc es troba
va a només dos carrers de les aco
modades residències de l’avingu
da des Braves.
En una ciutat tan polaritzada

com el Quebec (polaritzada entre
la ciutat alta i la ciutat baixa, el
francès i l’anglès, els catòlics i els
protestants, els rics i els pobres),
el canvi semblava d’allò més pro
metedor. “El seu entusiasme era
tan gran que ens va portar fins
aquí per ensenyarnos la vista”.
Vestit de negre, Robert Lepage

té una forma de parlar suau que
amaga una intel∙ligència inquieta,
un talent per explicar històries
i un àcid sentit de l’humor. Als 57
anys, s’ha dedicat a reflexionar
sobre el passat. A 887, el seu nou
espectacle en solitari –que ara
presenta també al teatre Lliure de

Barcelona–, utilitza l’adreça de la
seva infantesa com a punt de par
tida per explorar la naturalesa de
la memòria. I el que tracta són
tant els records infantils de Lepa
ge com la forma en què el Quebec
modern recorda la política
d’aquella agitada època.
“Explico una història familiar

senzilla i nostàlgica en la qual la
meva germana i jo juguem amb
els veïns”, afirma de 887, que va
ser un dels espectacles més espe
rats d’aquest any al Festival Inter
nacional d’Edimburg, a Escòcia.
“Tot i això, més enllà d’aquestes
anècdotes, hi hauna visió panorà
micamés àmplia que aborda l’au
ge del nacionalisme i la visita de
Charles de Gaulle al Canadà”.
Ens dirigim al número 887 de

l’avinguda Murray i allà ens con

vertim en objecte de la curiositat
dels veïns d’un carrer que no està
acostumat als turistes. Construït
en un estil típic de la ciutat, es
tractad’unanodí edifici rectangu
lar de maons amb balcons a la fa
çana principal. “És estrany ser
aquí –afirma Lepage–. Em sento
enorme. Només hi havia tres pe
tits dormitoris, de manera que es

entrevista a Robert Lepage

dormia també a la sala d’estar. Jo
vaig haver de dormir durant vuit
anys a l’habitació de la meva ger
mana”.
Una mica abans, a La Caserne,

la seu de la seva companyia de te
atre, Ex Machina, Robert Lepage
m’havia mostrat l’edifici en mi
niatura que utilitza com a decorat
per a 887. És tot just més alt que
una persona, témonitors de vídeo
en lloc de finestres, una paret que
es fa enrere per mostrar un cotxe
amb els llums encesos i estàmun
tat sobre una plataforma gira
tòria. Dissenyarlo va ser tota una
revelació: “N’hi ha prou amb
veure la mida de les habitacions i
tots els que érem. No és estrany
que volguéssim anarnosen de
casa”.

Imatges familiars
Amb l’ajuda de la seva germana
petita, la Linda, Robert Lepage va
convertir les velles fotografies fa
miliars en projeccions per a l’es
pectacle. Van quedar sorpresos
pels detalls de les imatges. “Has
vist aquestes fotografies milers
vegades, però sense mirarles de
debò. En projectarles, descobrei
xes ladecoracióde lesparets, l’au
tobúsdeplàstic a sobredel sofà, la
capseta dels llapis de colors que li
van regalar al teu germà. I llavors
se t’omplen els ulls de llàgrimes.
Mai no vaig pensar que empassa
ria això”.
Els retrats familiars van tenir

un efecte similar.N’hi ha und’ell i
laLindavestitsbenpolitsperanar
a missa: “La infelicitat i el trauma
se’ns veuen als ulls. Aquesta foto
ens la van fer la Setmana Santa en
què a lameva altra germana li van
descobrir un tumor cerebral i la
van operar”.
Va ser al Parc des Braves on,

amb nou anys, el 1967, Lepage va

Un totterreny habituat
als excessos

RobertLepage(Quebec,1957)ésundirectorhabituat
alsexcessosiaddictealespiruetes.Undirectorque
enlluernalasevaaudiènciaambmuntatgesteatrals
desis, set,vuit i finsanouhoresdedurada(Latrilogie
desdragons, amitjansdelsvuitanta;Lesseptbranches
de lariviéreOta,deuanysdesprés;oLipsynch, a finals
delapassadadècada);querobaovacionsalsgrans
escenarisoperísticsamblessevesposadesenescena
degranstítolscomLacondemnaciódeFaustoThe
Rake’sProgress;ques’haposatdarrerelacàmera,
comadirector, idavant,comaactor;quehapujatdalt
d’unescenari ihadefensattotselspersonatgesde
Hamlet (éselquevaferaElseneur);quehadirigit
algunesgiresdelseuamicelmúsicPeterGabriel; i
que,amés,s’haposatalcapdavantdelCirquedu
Soleilperajudarloatriomfarambunxoupensatper
auncasinodeLasVegas.Enresum,queRobert
Lepageésuntotterrenyquesurtairósdegairebé
totes lesbatalles, iperaixòmateixalgunselconside
rendignerelleugeneracionaldedosdelsmésgrans:
PeterBrookiRobertWilson.
Lepage, filld’untaxista,adolescentambproble

mesquevatrobarenel teatreunatauladesalvació
queelportariaadaltdetotdel’escenainternacional,
esvadonaraconèixer internacionalmentambLa
trilogiedesdragons, a laqualseguirienElpolígraf,Les
aiguilleset l’opium iLesseptbranchesde lariviéreOta,
espectaclesambquèvademostrarunapreferència i
comprensiódelesnovestecnologiescomaelement
teatralqueelvanconvertirenpioneriadalild’una
novamanerad’entendreel fetescènic,perbéque
senserelegarmaielpaperdelsactors.
Habitualalsescenarisespanyols,RobertLepage

vavisitarelLliurefamésd’unadècadaperdirigir
NúriaEspertaLaCelestina, espectaclequeabans
haviaabordatalDramatend’Estocolmambunaaltra
degran,AnitaBjork.Unsaltresdosactorscatalans,
LaiaMarull iDavidSelvas, tambéesvanposarales
ordresdelcanadencperaunarevisiód’Elpolígraf
queesvapoderveurealMercatdelesFlors l’any
2000.NURIACUADRADO

Lepage amaga una
intel∙ligència inquieta,
talent per explicar
històries i un àcid
sentit de l’humor

A ‘887’ hi ha traumes
familiars al costat de
la visita deDeGaulle i
l’auge del nacionalisme
al Quebec
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Dramaturg, actor i director, el canadencRobert Lepage és una de les figuresmés destacades de l’escena
internacional i els seus espectacles són ovacionats arreu delmón. Ara presenta al Teatre Lliure la seva última
obra, ‘887’, un recorregut emocional per lamemòria de la seva infantesa i la identitat del seuQuebec natal

A la pàgina de
l’esquerra, retrat
de Lepage. Sobre
aquestes línies,
diversos instants
del muntatge de
‘887’, creació de
Lepage protagonit
zada per ell mateix
FOTOS: EMILIA GUTIÉRREZ /

ÉRICK LABBÉ

formar part de la multitud que va
saludar el pas del generalDeGau
lle. L’endemà, el president fran
cès va finalitzar un discurs al bal
có de l’Ajuntament de Montreal
amb les paraules: “Visca el Que
bec lliure!”.Queuncapd’Estat es
trangerdemanésunQuebec lliure
va constituir una extraordinària
transgressió del protocol diplo
màtic, i encaramés perquè aques
tes paraules eren el lema que uti
litzava l’organització separatista
Agrupació per la Independència
Nacional.
Amés, va ser un gest que va do

nar un fort impuls al moviment

nacionalista en una època en què
feia quatre anys que el Front
d’Alliberament del Quebec col∙lo
cava bombes. La campanya
d’atemptats culminaria amb la
crisi d’octubre del 1970, quan a
l’assassinat d’un ministre van se
guir una vaga general i la suspen
sió de les llibertats civils.
El que la gent oblida d’aquest

moviment, afirma Lepage, és que
novanéixerd’unrebuigals anglo
parlants, sinó d’una lluita de la
classe treballadora.El que succeïa
alQuebec, afirma, es reflectia a tot
elmón. “No tenia res a veure amb
‘Som francesos i no ens agrada

l’anglès’, sinó amb ‘Som la classe
treballadora pobra, parlem fran
cès, i els patrons parlen amb ac
cent britànic o dels Estats Units’.
887 no és un espectacle que pro
mogui el separatisme o el federa
lisme. Es limita a dir: ‘Intenteu re
cordar el que va passar’”.
Sembla un tema inusualment

polèmic per a un director que, en
els seus espectacles en solitari
–com Les aiguilles et l’opium, La
face cachée de la lune i Le projet
Andersen–, ha afavorit l’aspecte
personal per sobre del polític. Tot
i això, el cert és que l’obra de Ro
bert Lepage sempre ha enfonsat

les arrels a la seva ciutat natal, fins
i tot quan tractava les qüestions
de la identitat global. “El teatre és
el gran esport de la memòria”,
afirma Lepage. “La primera vega
da que actues, quan ets un nen, la
gent pregunta: ‘Com has recordat
totes les frases?’ com si aquesta
fos l’essènciadel teatre.Peròel te
atre és també recordar què signi
fica la naturalesa humana.” |
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Robert Lepage / Cia. Ex Machina

887

TEATRE LLIURE, BARCELONA, 29 I 30 D’OCTUBRE


