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Aquest és un projecte de l’artista Francesc 
Torres publicat per primera vegada el 1991 i 
que forma part de l’exposició Gelatina dura. 
Històries escamotejades del Macba. EL PE-
RIÓDICO publicarà les 35 preguntes origi-
nals i les 11 proposade per l’artista per a 
aquest 2016. El lector pot respondre via Twit-
ter amb el hashtag #GelatinaDuraTorres

Preguntes al poble 
espanyol per un 
americà ignorant

Francesc Torres, 1991

2. ¿La perpetuació del privilegi i 
la desigualtat social és una llei 
inescapable de vida?

MACBA. GELATINA DURA

‘Nicht schlafen’, 
Mahler ‘a la Platel’
3El Municipal de Girona acull l’impactant muntatge

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

L’
incisiu creador belga 
Alain Platel torna al fes-
tival Temporada Alta 
amb Nicht schlafen (Sense 

dormir), un impactant muntatge 
inspirat en la música de Gustav Mah-
ler (1860-1911). Avui, divendres, i 
també demà recala al Teatre Munici-
pal de Girona. 
 Endinsar-se en l’univers d’aquest 
director i compositor era una cosa 
que Alain Platel, director dels Ballets 
C de la B, li devia al seu amic Gerard 
Mortier, atrevit director artístic tras-
passat el 2014. «La música de Mah-
ler mai m’ha agradat gaire, però 
després de morir Mortier m’ho vaig 
prendre com un repte. Necessitava 
intel·lectualitzar-la per ficar-m’hi i 
vaig començar a llegir sobre l’èpo-
ca que li va tocar viure», explicava el 
creador fa poc més d’un mes a la Bi-
ennal de Dansa de Lió, on l’obra va 
rebre calorosos aplaudiments. 
 Años de vértigo, en què Philipp 
Blom repassa els anys previs a la pri-
mera guerra mundial, li va servir 
per connectar amb l’època de ma-
duresa del compositor. «¿Com una 
època en què hi ha grans pensadors, 
inventors i artistes pot desembocar 
en una guerra?», es pregunta Platel, 
que també va aprofundir en la vida 
del compositor postromàntic, la se-
va relació amb la seva dona Alma i el 
món artístic que els envoltava. 
 Amb totes aquestes idees al cap, 
es va posar mans a l’obra amb vuit 
homes i una dona. «És una peça fos-
ca i dura, però deixa la porta ober-
ta a l’esperança –manté Platel–. És 
un reflex de la nostra època, d’un 
món dividit i ple d’inquietud». Vi-
da i mort, luxúria i patiment s’alter-
nen en la nova aposta de Platel. El 
muntatge porta al límit els seus in-
tèrprets, que estan durant la major 
part del temps en acció, compartint 
escenari amb una esgarrifosa escul-
tura de cavalls morts momificats re-

alitzada per la famosa artista plàs-
tica Berlinde de Bruyckere. «Són un 
símbol. Fan pensar en la història, les 
batalles, la mort i el sacrifici», afirma 
Platel. La seva peça mostra la brutali-
tat i fragilitat de l’ésser humà en una 
societat individualista, no gaire dife-

rent de l’actual.
 Nicht schlafen és una obra de con-
trastos, on la música de Mahler –Pla-
tel utilitza el famós adagietto de la 
Cinquena Simfonia– es fusiona fins i 
tot amb ritmes congolesos. Amb Pla-
tel tot és possible. H 

TEMporada alTa

33 Un moment de la representació de ‘Nicht schlafen’, de Platel.

 


