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Rigola defensa el compromís “punk” de Pasolini 

nostra feina ha sigut intentar trans-
metre uns pensaments que d’entra-
da no eren fàcils, d’una forma molt 
directa”. Així, col·locant l’actor a 
prop del públic s’aconsegueix la in-
timitat d’una confessió.  

Gonzalo Cunill és l’intèrpret que 
fa de mèdium de les reflexions de 
Pasolini, i sense voler-lo imitar, aca-
ba encarnant-lo. “La seva figura és 
inseparable del compromís que des-

prèn la seva obra poètica i cinema-
togràfica –diu l’actor–. Va ser molt 
coherent i va comprometre’s amb la 
seva pròpia vida”. Precisament pel 
lligam entre vida i obra, Poeta de las 
cenizas sembla tenir “una gran càr-
rega profètica de la seva vida i la 
nostra societat”, afirma Carlota Su-
birós, que en aquest muntatge ha as-
sumit el rol de dramaturga. Per això 
l’emparenta amb Lorca, per com 

sembla que el destí empenyia Paso-
lini cap a aquell sòrdid assassinat 
“en les nits de llibertat que es con-
cedia”. “És un poema escrit en la 
maduresa, en què es passa revista i 
veu que està sol. Les seves opcions 
extremes han portat a prefigurar 
com acabaria la seva trajectòria i 
moltes de les coses que ens passen 
com a societat”, afegeix Subirós. Te-
mes com l’alienació de l’ésser humà, 
el consumisme, dards contra un ca-
pitalisme neofeixista que ja perme-
tia intuir un alt nivell de manipula-
ció de la societat, l’eina que suposa 
la televisió per contribuir a l’homo-
geneïtat. Ell en diu “homologació”, 
després seria globalització. I, a esca-
la personal, repassa la mala relació 
amb el pare, l’assassinat del germà 
per part dels partisans, la filiació al 
Partit Comunista i l’expulsió per 
homosexual, el cristianisme, també 
la interrogació sobre el sentit de la 
poesia...  

“Pasolini és el primer punk de la 
història –sentencia el director tea-
tral–. De tota l’obra de Pasolini, el 
que m’interessa més és el mateix 
Pasolini. La grandesa del personat-
ge supera les seves obres”. Per a Ri-
gola, a més, com Lorca o Andy War-
hol, protagonistes d’alguns dels 
seus últims muntatges, Pasolini re-
presenta el seu país i la seva socie-
tat. La seva misteriosa mort va dei-
xar una ferida oberta que 40 anys 
després encara no ha cicatritzat. 
Who is me. Pasolini –un text trobat 
mecanoscrit i amb correccions a 
mà– no fa més que eixamplar 
aquests ressons fins avui.e
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El director tanca el Temporada Alta amb el monòleg per a trenta espectadors ‘Who is me. Pasolini’
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“Yo, pequeño burgués que lo drama-
tiza todo,/ tan bien educado por una 
madre de dulce y tímida/ alma/ de 
moral campesina,/ quisiera hacer un 
elogio/ de la inmundicia, la miseria, 
la droga y el suicidio”. La descarna-
da brutalitat de l’últim poema de Pi-
er Paolo Pasolini, Poeta de las ceni-
zas, és la part que ha escollit Àlex Ri-
gola del cineasta, poeta i pensador 
italià per explicar-ne el tot. El poe-
ma és un repàs autobiogràfic que re-
cull els moments que van marcar el 
seu passat i és alhora un destil·lat 
provocador i radical del seu pensa-
ment i la seva obra. Va escriure’l 
amb 44 anys, nou abans de morir 
atropellat en un descampat d’Òstia, 
el 1975, i va sortir a la llum pòstuma-
ment. Àlex Rigola el va descobrir en 
una llibreria veneciana i va decidir 
treure’l del reducte de la poesia, on 
Poeta de las cenizas és molt conegut, 
per convertir-lo en el seu nou pro-
jecte escènic.  

Ara bé, Rigola tampoc es va atre-
vir a llançar-lo al gran públic, temia 
que “s’evaporessin els versos”. Who 
is me. Pasolini –que es podrà veure 
d’avui a diumenge en sis sessions al 
Teatre Municipal de Girona, dins el 
festival Temporada Alta– pren la 
forma d’un monòleg per a només 30 
espectadors tancats en un conteni-
dor de fusta per transportar art frà-
gil. “És un poema filosòfic de gran 
sensibilitat que demana una gran 
concentració –diu el director–. La 
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Alexandra Soumm i la 
passió de Txaikovski 

Tanmateix, la mateixa Soumm va 
proposar ampliar l’agenda amb un 
concert de cambra al Museu de Llei-
da avui, en què interpretaran l’Octet 
de Schubert. De fet, la idea va ser de 
Soumm. “Normalment quan propo-
ses coses així et diuen que no, per-
què tot costa diners, però en aquest 
cas em van dir que sí”, diu la violi-
nista, nascuda el 1989 i considerada 
per la crítica francesa com una de 
les artistes amb més projecció de la 
seva generació. “Tenir algú del seu 
nivell per inaugurar la temporada és 
fantàstic, i a sobre poder fer músi-
ca de cambra”, assegura Grau. 

Monogràfic per obrir temporada 
El programa simfònic que han triat 
el conformen dues obres de Txai-
kovski: el Concert per a violí i or-
questra, op. 35 i la Simfonia núm. 5, 
op. 64. “Ho vam decidir així perquè 
Txaikovski li va molt bé a l’orques-
tra i perquè començar temporada 
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amb obres amb les quals ens sentim 
molt segurs ens permet explorar al 
màxim les nostres virtuts”, diu 
Grau. Pel que fa al concert, Soumm, 
que va començar a tocar amb 5 anys 
i va debutar amb set, se sent molt 
còmoda amb “una música tan apas-
sionada i intensa” com la de Txai-

kovski. “Té un nivell d’intensitat 
molt gran, i és molt nostàlgic i me-
lancòlic, com jo. M’agrada especial-
ment el segon moviment, quan el 
violí dialoga amb els metalls i els 
clarinets”, explica Soumm, una ar-
tista avesada al repertori romàntic 
i també a compositors com Xos-
takóvitx i Prokófiev. “I estic ampli-
ant el repertori explorant la músi-
ca barroca i la del renaixement, i 
també la de Bartók, Britten i Stra-
vinski”, informa. A més, ha treba-
llat amb el compositor Christoph 
Ehrenfellner. 

Soumm, que considera que “l’art 
per l’art no existeix”, té un vessant 
social molt remarcable. És padrina 
a França del sistema creat pel mú-
sic veneçolà José Antonio Abreu, i 
ella mateixa va fundar l’ONG Espe-
ranz’Arts, l’objectiu de la qual és 
portar la música a les escoles, els 
hospitals i les presons. En aquest 
sentit, Soumm admira la feina de 
Jordi Savall. “Per a mi és un músic 
extraordinari, un gran investigador 
musical i amb un gran compromís 
social”, diu abans d’elogiar el fet 
que un músic de la categoria de Sa-
vall anés a tocar a Calais amb i per 
als refugiats.e

MÚSICA

Quan la violinista francesa Alexan-
dra Soumm actuï aquest diumenge 
al Palau de la Música, haurà passat 
deu dies treballant amb l’Orquestra 
Camera Musicae. És gairebé un lu-
xe, perquè habitualment un solista 
comparteix com a molt tres o quatre 
dies amb una orquestra quan hi 
col·labora. “Passar tants dies junts 
ens ha permès fer força assajos, pe-
rò també és important la relació hu-
mana que s’estableix”, explica el di-
rector de l’Orquestra Camera Musi-
cae, Tomàs Grau.  

El propòsit inicial era inaugurar 
la nova temporada de la formació 
tarragonina amb tres concerts sim-
fònics: el que van fer dimarts al Te-
atre Fortuny de Reus, el que faran 
dissabte al Teatre de Tarragona i el 
de diumenge al Palau de la Música. 
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