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Escenari|s

Transgressió i llibertat
VICTORIASLAVUSKI
Oskaras Koršunovas (Vílnius, 1969)
torna aTemporadaAlta de bracet de
Sarah Kane (Essex, 1971Londres,
1999), la brillant dramaturga britàni
ca que vamarcar a foc la història del
teatreenvestintambvirulènciatabús
ipostulatsmoralsambcincobresde
molidoresabansd’escenificarperasi
mateixa un colpidor, luctuós epíleg
que bé podria haver estat part d’una
d’elles, amb un tràgic exit fallit mal
grat ingerir 200 pastilles entre anti
depressiusibarbitúrics,quevacorre
gir dies més tard penjantse amb els
cordons de les sabates al lavabo d’un
hospital londinenc. Acabava de fina
litzar 4.48 Psychosis i de conquerir
ambel lirismeascèticdeCrave la crí
tica que havia espantat ambBlasted i
enfurismat amb Cleansed, l’obra que
Koršunovas presenta avui a Girona.
InspiradaenlafrasedeBarthes“estar
enamoratéscomseraAuschwitz”,és

potser la seva obramés cruel, i cons
truïda enmés graumitjançant aque
lla rara i contundent amalgama de
realisme i abstracció que les distin
geix,perfilantpersonatgesmarginals
i reconeixibles en la vida ordinària
però inscrits en una atmosfera enra
rida de tragèdia abstracta travessada
per una violència inaudita i punyent
però plena de continguts simbòlics
que la projecten a un altre pla, i que
semblaposseir,utilitzarisobrepassar
alsqui l’exerceixen,tornantlosalho
ravíctimes ivictimaris iprecloent tot
maniqueisme.

Quèel vaportar a escenificar ‘Cleansed’
el2003?
M’interessaven els contestataris de
finalsdelsnoranta,Ravenhill,Crimpi
sobretot Kane, i Cleansed era la seva
obramésradical.Abordavaeltemalí
mitdesi la identitatsexualestàdicta
daperlanaturalesaolasocietat,amés

entrevista a Oskaras Koršunovas, director de ‘Cleansed’

delatranssexualitati l’incest.Quanel
2003 em van convidar a Suècia a in
augurar una sala per a nova drama
túrgia, vaig aprofitar perquè temia
que a Lituània no pogués tolerarse.
VaserlaprimeraproducciódeKanea
Suècia. Vam tenir sortides extempo
ràniesidesmaisd’espectadorsenple
na funció, però també crítiques re
confortants, en recordounaquedeia
que Cleansed era “una pregària con
temporània”.

PerquèrevisitarKaneel2016?
Presenciemunascensdelpopulisme
conservador de dreta que pot des
truirEuropa.Lasocietat ésmés into
lerant, consumeix frenèticament iha
perdut empatia cap als altres. A l’Eu
ropa Oriental veiem l’estrany feno
men que societats que han adquirit
llibertat volen tornar aperdrela i re
cuperar regles rígides. Això no s’es
perava, els recursos de l’humanisme

Cleansed

A la dreta, un
moment de la
nova versió que
Oskaras
Koršunovas
fa de l’obra
de Sarah Kane
‘Cleansed’
FOTO: DMITRIJUS

MATVEJEVAS

Clàssics i contemporanis. El multipremiat
director –amb base a l’OKT/Oskaras
Koršunovas Theatre de Vílnius– busca
sempre què hi ha de rellevant en els
clàssics i què té d’universal el teatre
modern FOTO: DMITRIJUS MATVEJEVAS
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Unheroi
del segleXX
EDUARDMOLNER
En la novel∙la monumental de Jo
nathan Littell, Les benignes (Les
bienveillantes, traducció catalana a
Quaderns Crema, 2007) hi ha una
metàfora lluminosa vers al final de
la narració. En un Berlín arrasat
pels soviètics en els darrers dies de
laguerra, dosvells, uncec iunaltre
que l’agafa pel braç i li fa de guia,
caminen desorientats per aquell
paisatge urbà devastat. Max Aue,
el protagonista que narra en pri
mera persona tot el que s’esdevé a
Les benignes, s’hi dirigeix, “Cap on
van?”, “No ho sabem”, contesta el
cec, “D’on vénen?”, pregunta Aue
després, “Tampoc ho sabem”, res
ponen els dos ancians. La vella
Europa és interrogada per un su
pervivent a la tragèdia més gran
viscuda per aquest continent, i no
sap donar informació sobre el sen
tit de la seva existència, sobre el

seu origen o sobre el seu destí. As
sassinada la raó, enterrat el diàleg,
foragitat l’amor al proïsme, mort,
doncs el pare, navega de manera
incerta en un univers inhumà de
dolor i patiment.
Les benignes conta la peripècia

d’un jove, Max Aue, sumat amb
entusiasme a la causa nacionalso
cialista en aquella Europa de veri
tats absolutes dels anys trenta.
Nascut en territori francès, alsacià,
suma la seva energia a la puixança
nazi i ret així homenatge al seu pa
re alemany desaparegut, veterà de
la PrimeraGuerraMundial, i alho
ra escup a una mare francesa re
fractària al totalitarisme que ame
naça Europa. És un Orestes, que
manté una inconfessable relació
amb la seva germana, i està dispo
sat a la venjança contra el ventre
que el va engendrar.
El director flamenc Guy Cas

TemporadaAlta El festival deGirona continua sent un delsmillors aparadors del teatre europeu contemporani.
Bonamostra d’això són, aquest any, la versió d’una obra de SarahKane pel lituàOskarasKoršunovas i l’adaptació
que el director belgaGuyCassiers fa de l’exitosa novel∙la de JonathanLittell ‘Les benignes’

sónlimitats, iperaixòcrecqueésho
radetornaraSarahKane.

En què difereixen la seva nova ‘Clean
sed’ i ladel2003?
Aracomprencmillorlapeçaiatravés
d’ella reflecteixo el que estàpassant i
hireflexiono.El2003tenial’esperan
ça que el món canviaria i que podia
ajudarloacanviar.

Jano laté?
És molt difícil debatre amb populis
tes dedreta tancats a tot el quenoels
proporcioni més poder. Aquí a Àus
tria, per exemple (l’entrevista es va
realitzar durant el passat Festival de
Viena), el 50%dóna suport a un can

didat d’extrema dreta, el mateix es
veuenaltrespaïsoseuropeus.Aques
ta meitat rebutja els temes que pre
sentaKane.

Comabordaenlasevanovaproduccióla
violència visual de ‘Cleansed’, l’alar
misme que colpeja simplement ja en la
lectura? El seu és un enfocament ‘natu
ralista’?
Encara que la mateixa Kane el va
adoptarenlasevadirecció,nom’inte
ressaunenfocamentnaturalista.Més
encara,crecqueelproblemamésim
portant amb el seu teatre és que la
sangi laviolènciafanqueelsespecta
dorss’aturina lasuperfície ielxocvi
sual impedeix la catarsi intel∙lectual i
el contacte amb els temes profunds i
transcendentals de l’obra, que se
gueixeninexplorats.

Podria assenyalar algun d’aquests te
mes?
Lasevavisióde l’amor.Pera la socie
tatl’amorésunatransacció,jodonoel
meu amor però vull alguna cosa a
canvi.AixòShakespearehovaenten
dremolt bé. En la famosa escena del
balcó de Romeu i Julieta els romàn
tics van posar poesia on no n’hi ha.
Fins i tot abans del primer petó, Ro
meudiuqueescasaran: ésunnegoci,
un intercanvi. Kane parla d’un altre
tipusd’amorperalqualtotstenimpo
tencialperòdelqual lamajoria tenim
por de parlar. Un amormés fort que
l’instint de supervivència, que pot
destruir i evocar el suïcidi. L’amor
tràgic de la tragèdia antiga de la qual
Kaneésmoltaprop.Medea.Unamor
que com la tragèdia mateix està més
enllàipersobredelamoralielstabús.

A ‘Cleansed’ es repeteixen expressions
d’aquellamorabsolutolasevaimitació.
En la seva opinió, la violència i mutila

cionsperpetradesa l’obra, aquella fata
litat tràgica són intrínsecs a aquest tipus
d’amororepresentenelcàstigalatrans
gressió de la societat que destrueix el
queconsideranoacceptable?
Les mutilacions i la destrucció són
exercidesmajoritàriamentpelperso
natge del Doctor, que representa la
societat i lanormalitat feixista.

Creuqueelteatretéunpaperperexercir
en lasocietat?
Unpaperenormeendefensadela lli
bertat. En l’era soviètica a Lituània
certs temesnomésespodiendebatre
alteatre,perquèésmésdifícildecon
trolar i censurar que altres mitjans.
Unaobrapotsereldetonantd’unmo
viment d’alliberament. L’any 1968, a
Varsòvia,unafunciódel’obraDziady,
d’Adam Mickiewicz, va derivar en
unamanifestacióquevainiciarelmo
vimentSolidaritatque, al seu torn, va
ser el principi del final de laUnióSo
viètica.

Creuenelteatrecomainstrumentdeco
neixementinterioridelqueensenvolta?
Totalment. Visc submergit en el tea
tre i a través del teatre aprenc sobre
mimateix, els altres i elmón. Elmeu
teatrereflecteixlamevaexperiènciai
l’alimenta. És el meu diari íntim, el
meufacebook.

Com posa en ignició el procés creatiu
d’unanovaproducció?
Per a Romeu i Julieta, per exemple,
l’espurna va ser adonarme que les
duesfamíliesantagòniqueshaviende
tenirduespizzeriesidèntiques,fabri
car pizzes idèntiques amb ingre
dients idèntics. Encara que en gene
ralésuncontínuum,comquenoaca
bomai del tot una producció prèvia,
no en començo mai veritablement
unadenova.Tolstoi vadirqueunra
tolídónanaixementaratolins,unele
fant a elefants, les coses bones amés
cosesbones,ilacreacióaméscreació.

Comvaarribaral teatre?
Elteatrevaaparèixerenlamevavida
com un càstig i... ho continua sent
(rialles).Depetiteraunestudiantdo
lent,rebel,zeroenconducta.Elsmes
tresnosabienquèferambmiiperdis
ciplinarmevandecidirnodonarme
tempslliure:desprésdeleslliçonsha
via d’anar a una escola de teatre. Era
un càstig, però va començar a agra
darme, després a apassionarme i
ambeltempsvaigdecidirserdirector
i em vaig inscriure a l’Acadèmia de
MúsicaiDrama.

Nousprojectes?
Die Schutzbefohlenen, una obra d’El
friedeJelinekqueabordaeltemadels
refugiats. Un tema important almeu
país.VaigseraGrèciaonhihamoltís
simsrefugiats i ningúnoestàhistèric
sobre el tema; a Lituània no n’hi ha
cap,peròtothomhoestà. |

Les benignes

Les caselles de
metall rovellat
emmarquen
la magnitud de
la tragèdia que
es narra a
‘Les benignes’
FOTO:

KURT VAN DER ELST

“És hora de tornar a
SarahKane davant
l’ascens del populisme
conservador que
pot destruir Europa”
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siers ha centrat l’adaptació en
dos escenaris essencials, Kíev, un
dels primers laboratoris de l’exter-
mini, i Berlín, centre de planifica-
ció de la solució final. S’escenifi-
quen les discussions entre els bot-
xins, que radiografien, de manera
sorprenent, els seus canvis d’hu-
mor, els mil matisos de l’antisemi-
tisme nazi; no és una complaença
de Littell (o de Cassiers ara), sinó
una manera de posar damunt la
taula el fet que lamaquinària ende-
gada, al capdavall, aconseguí d’es-
borrar, en tres anysescassosd’acti-
vitat frenètica, segles d’una formi-
dable presència humana i cultural
a l’Est d’Europa. Una escenografia
diàfana, inspirada en l’obra plàsti-
ca de Christian Boltanski, amb les
seves caselles de metall rovellat,
ajuda a copsar la magnitud de la
tragèdia, la seva lògica també.
Aue és jurista, un home que ha

construït la seva adhesió al nazis-
me des de l’afecte envers una ar-
quitectura legal que era la destil·la-
ció tècnica d’una manera d’enten-
dre el món. Destinat a executar
l’aplicació d’aquesta legalitat en el
terrible front de l’Est, s’esforça a
fer entendre com funcionava
aquella enorme maquinària d’ex-
termini, al capdavall absolutament
humana, i, en conseqüència, plena
dedefectesderivats d’aquesta con-
dició, més enllà del mite de la per-
fecciógermànica.Aueésunanalis-
ta, un detector de les falles d’una
màquina que voldria perfecta, que
entén necessària, que vol fer reei-
xir per damunt dels egoismes dels
encarregats de dirigir-la. Un pro-
fessional que s’indigna per la in-

competència a l’hora de portar a
terme l’empresa, no pel contingut
d’aquesta empresa: l’eliminació fí-
sica d’opositors polítics, discapaci-
tats, i, sobretot, jueus.
“Dels nostres dels que encara

jutgeu com a criminals, n’hi va ha-
ver centenars de milers: entre ells,
comentre tots elshumans,hihavia

homes banals, és clar, però també
homes poc corrents, artistes, ho-
mes cultes, neuròtics, homose-
xuals, homes enamorats de la seva
mare i que sé jo quèmés, i per què
no? Cap no eramés típic que qual-
sevol home en qualsevol profes-
sió”, escriu Aue. Ell mateix, oficial

de les SS, homosexual cultivat fins
al refinament, és expressió d’a-
questa imperfecció de lamaquinà-
ria nazi. Algú que vol atènyer un
ideal de raça, però que és ell ma-
teixmanifestació de la seva huma-
na i imperfecta condició, al mateix
temps és l’encarregat de cercar
l’òptim, de perfeccionar els meca-

nismes per assolir l’èxit de la solu-
ció final. Al capdavall Aue creu en
l’arbitrarietat del judici públic so-
bre els actes comesos, “si Alema-
nya hagués esclafat els rojos i des-
truït la Unió Soviètica, mai no
s’hauria parlat de crims, o més
aviat sí, però de crims bolxevics

degudament documentats”. Ni un
residu, doncs, de penediment.
Malauradament el mal no és igno-
rància, també ho varen manifestar
Pasolini, o després Michael Hane-
ke. El personatge de ficció Aue,
tecnòcrata de l’horror que hauria
sobreviscut amb una nova identi-
tat a les –avui ho sabem– tímides
persecucions del final de la guerra
contra els responsables de l’hor-
ror, fa el relat convençut de la bon-
dat del genocidi.
Un relat personal, però, que in-

terpel·la el lector o l’espectador
d’aquesta Europa d’avui, per això
en laposadaenescenadeGuyCas-
siers, l’actorHansKesting, enel rol
d’Aue, es dirigeix al públic per dir
clarament, “jo sóc com vosaltres”;
efectivament, així és, talment com
si digués, “la meva història és la
vostra”; per això els capítols tenen
noms demoviments d’una peça de
Bach –Toccata, Allemandes, Cou-
rante, Sarabande, Menuet, Air, Gi-
gue, noms franco-italians, per a un
protagonisme alemany–, tal vega-
da el compositor més definidor de
la construcció moderna europea.
Europa és Bach, Europa és
Auschwitz. Convé dir-ho ben clar
en el moment del ressorgiment de
totes aquelles pors que van gene-
rar totes aquelles violències, en el
moment en que es gira el cap per
no mirar un Mediterrani esdevin-
gut fossa comuna de tots els inter-
canvis desiguals, i fer, d’aquesta
manera, el joc a discursos xenò-
fobs. Cal acceptar-ho, Max Aue és
un heroi tràgic del segle XX, no
voldríem que també ho fos del
XXI. |

‘Les benignes’ interpel·la el lector o l’espectador
de l’Europa d’avui, per això el protagonista
s’adreça al públic: “Jo sóc com vosaltres”

L’adaptació de
Cassiers es
desenvolupa en
una escenogra-
fia diàfana,
inspirada en
l’obra plàstica
de Christian
Boltanski
FOTOS:

KURT VAN DER ELST
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