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L’Holocaustpuja a escenaa
Gironaamb ‘Lesbenignes’
GuyCassiers adapta al teatre la novel∙la de Jonathan Littell
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Una imatge de l’adaptació teatral de Les benignes que es veurà al teatreMunicipal de Girona

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’auge dels populismes arreu del
món ha convertit l’adaptació de la
monumental novel∙la Les benig
nes,deJonathanLittell,enmésne
cessària quemai. El festival Tem
porada Alta de Girona s’ha unit a
diversos festivals i teatres euro
peusper impulsaraquestaadapta
ció dirigida pel flamenc Guy Cas
siers i que aterra demà i diumenge
al Municipal de Girona, protago
nitzada per actors del Toneelhuis
d’Anvers i el Toneelgroep d’Am
sterdam. Un d’ells és l’holandès
HansKesting (1960), que dóna vi
daaMaxAue,unoficialde lesSS, i
a través del seu punt de vista l’au
diència assisteix a les decisions
quevanportara l’Holocaust.
“Aue és un jove que veu l’ascens

deHitler i la sevagent i sentquehi
haurà un canvi a Alemanya. I vol
formarnepart;peraixòesconver
teixenoficialde lesSS.Al’inicidiu
que des de molt jove va voler ser
partdecanvisradicals,quesempre
va estar interessat en les coses ab
solutes.JaalesSSveuelquepassa.
Prenpartitencoseshorribles,pro
vade fer la seva feina i això li porta
un conflicte”, explicaKesting, que
subratlla que per adaptar la no
vel∙la, de mil pàgines, òbviament
Guy Cassiers ha hagut d’escollir:
“Elmuntatgesecentraen lesparts

que transcorren aUcraïna, Stalin
grad i quan Berlín està caient. Hi
hamoltahistòriafamiliarquenohi
és.Cassiersvatriarcentrarseenel
sistema nazi, com van implemen
tar l’extermini jueu, però el llibre
és tanricquepodries fer sisobres i
cadascunadiferent”.
Sobreelseupersonatge,Kesting

diu que “Aue discuteix amb el seu
millor amic, Thomas, el que veu.
Thomasésde líniadura, creuen la
maneraqueHitlervolferlescoses.
EnMaxtédubtesinotrobasentita

matar gent jueva quan a més se’ls
potutilitzarperaobjectius econò
mics.Veu ridículmatarpermatar.
Però segueix les ordres dels seus
superiors i sentim en uns monò
legs el que sent. Té malsons que
s’escenifiquen, amb les seves di
ficultats, dubtes, pors. Arribes a
entendre el seu món interior. Es
pregunta si pren les decisions cor
rectes,noésunamàquinadematar
cruel. I des del principi diu als es
pectadors que ells podrien haver

fetelmateix.Quenodiguinmai‘no
sóc un assassí’, no saps mai què
passarà. Aue és un monstre, però
no sense consciència: és un humà
que facosesmonstruoses”.
Kesting recorda que el movi

ment nazi no va sorgir de la nit al
dia,queesvaanarfentcadavegada
més fort, assenyalant jueus i gita
noscomaresponsablesde ladeca
dència alemanya, creant un clima
que va acabar en la Guerra Mun
dial. “Líders i seguidorsdelsnazis,
tots van ser responsables del que
va passar. Miri ara els EUA amb
Trump. Fa por. No dic que sigui
Hitler, però és un moviment molt
de dretes i ja hi ha incidents amb
blancsdient anegres ihispansque
aquest és el seu país, que el seu
temps ha tornat. És un moviment
que comença i, com que espero
que aprenguem dels nostres er
rors, no desembocarà en resmés”.
Però, alerta, no es tracta només
dels EUA. “Hi ha moviments na
cionalistes de dreta a tot Europa.
La gent s’està tancant en si matei
xa, s’està aïllant d’altres països. A
HolandatenimGeertWilders,que
està contra l’islam i diu: ‘La nostra
gent primer’. Espero que la UE si
gui prou forta per sobreviure, per
què crec que els països han de tre
ballariresoldreelsseusproblemes
junts. Així pots sobreviure com a
Europa,noseparanttedelsaltresi
nomésmiranttea tumateix”.c

“Aue diu des de l’inici
a l’audiència que ells
podrien haver fet
el mateix”, subratlla
l’actor protagonista

J. BARRANCO Barcelona

Diu que és una de les obresmés
arriscades i provocadores que
hafet.“Lesfotografiesqueveieu
ja ho diuen”, assenyala a les
imatges del dossier, en les quals
nohifaltasangihihavestitsque
semblen per a una sessió de sa
do, tot i que amb barret cordo
vès.Al cap i a la fi, RocíoMolina
(1984) és una bailaora i coreò
grafa flamenca, premi Nacional
de Dansa i en aquests moments
artista associada del Théâtre de
ChaillotdeParís,elteatrenacio
naldedansa francès. Justament
allà va estrenar aquestmesCaí
da del cielo, el seu nou
muntatge, que aquesta
nit estrenaaEspanyaa
El Canal de Salt dins
del Festival Tempora
daAlta.
Investigadora in

cansable de nous ca
mins per al ball fla
menc, una heterodoxa
plenadeforça,llibertat
i art, Molina compar
teix aquesta vegada la
direcció artística de la
seva nova obra amb
Carlos Marquerie,
amb qui ha compartit
universos i imatges
molt potents, com El
jardí de les delícies d’El
Bosch,ocomelsCapri
cis de Goya, per elabo
rarundípticquevadel
paradís a la molt més
agitada i interessant
llibertat. Un muntatge en què
tenen un paper molt important
elterra,contraelqualnodubtaa
caureprotegidapergenolleres, i
els ovaris. “És un moment en
què em sento més dona que
mai”, explica, però a més diu
queenunade lesseves improvi
sacions, en una presó d’alta se
guretat,vaxerraramblesdones,
que majoritàriament no en sor
tirien, i els va preguntar “d’on
treien la força; anavenpintades,
guapes”. “I es van posar les
mansalsovaris”, assenyala.
A Caída del cielo Molina cau

del cel, d’un jardí blanc, pur, de
bellesa impol∙luta, perfecte, un
paradís que potser pot arribar a
seravorrit, a lavida.“Laruptura
brusca és triar viure. Ballar
molt, cantar molt, menjar, no
amagar laprovocació, la barreja

amblespersones, l’art, la sexua
litat, tota la llibertat màxima, a
allà m’acosto amb el meu ball. I
quan tries viure també tries pa
tir. També apareix la part més
fosca, el patiment, la proximitat
a lamort, una cosamolt present
a la meva feina”, explica. I diu
que aquesta és la seva obra
“menys coreografiada”, amb
més possibilitat de canvis, de
despistar els seus músics: Edu
ardo Trassierra, a la guitarra;
JoséÁngelCarmona, al cant i el
baix elèctric; José Manuel Ra
mosOruco,a lespalmas i elpan
dero, i Pablo Jones, a la bateria i
el pandero. I que ells l’atrapin,

diu somrient. Una obra que va
del silenci inicial –“he aconse
guit acostarm’hi deveritat, fins
i totdemoviment”–a totamena
de palos, siguin milongues, bu
leriesosoleás.Amés,parlantde
cel, ha volgut per almuntatge la
presènciamusical dels déus del
flamenc, Morente, Paco de Lu
cía iCamarón.Unaaltradeessa,
Carmen Amaya, ja va sempre
ambMolina. “Pensar en ella em
dóna força”, conclou.c
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