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Per Àlex Rigola, Pier Paolo
Pasolini (1922-1975) “va
ser el primer punk de la
història”. Al 1967 va es-
criure Poeta de cendres,
en què fabulava una entre-
vista amb un crític de cine-
ma. Tot i que va afegir-hi
correccions, mai el va pu-
blicar i es desconeix si hi
hagués volgut afegir res,
abans que l’assassinessin
(en un crim encara per es-
clarir avui). Pasolini, que
moltes de les cites literà-
ries les reproduiria en en-
trevistes als mitjans de co-
municació, alertava, ja en
aquell temps, l’alienació
de l’ésser humà i els perills
del capitalisme. Rigola ad-
met que el va seduir el per-
sonatge tant per la seva

vessant política com pel
seu vessant d’artista i de
persona complexa: catòlic
homosexual i comunista
que es va posicionar en les
revoltes del 68 a favor dels
policies i en contra dels
universitaris “burgesos”,
tot i que ell mateix adme-
tia ser-ne. Who is me? Pa-
solini s’estrena avui a la
sala de descans del Muni-
cipal de Girona i preveu sis
sessions, fins diumenge.

Àlex Rigola és el direc-
tor que més ha intervingut
en el festival, que és a punt
de tancar la seva 25 edició:
han estat disset les pro-
duccions en què Rigola ha
signat direcció. El director
artístic, Salvador Sunyer,
reivindica la possibilitat
d’un festival de programar
accions per a públics
reduïts, que permeten

una investigació indispen-
sable per als creadors.
Gonzalo Cunill és l’intèr-
pret que, des de la nuesa,
comença acollint el públic
com a actor i que, imper-
ceptiblement, es va trans-
formant en l’intel·lectual,
sempre dirigint-se al pú-
blic i en una distància “que
no sempre és possible”. Ri-
gola va optar per Cunill, un
actor habitual en les posa-
des en escena de Rodrigo
García, que també practi-
ca un vers lliure. Tots en-
tren dins d’una manera de
caixa per transportar
obres d’art perquè “no es
perdin les idees” que es
van desgranant durant la
funció, insinua el director. 
Carlota Subirós intervé
com a dramatrugista amb
Rigola. Subirós comenta
que “quan llegeixes el poe-

ma és inevitable veure que
Pasolini s’ha quedat sol”.
És un visionari. El com-

promís de Pasolini és ab-
solut, fins a considerar
que és més important viu-

re que n pas escriure. La
seva obra, en tot cas, se si-
tua a favor dels innocents.

El vulnerable de Larraín
Precisament, el director
de cinema xilè, Pablo Lar-
raín, va debutar al teatre,
al 2014, amb un altre mo-
nòleg en què dóna veu als
vulnerables. Acceso (avui,
a la Planeta, 21h) presen-
ta Sandokan (Roberto Fa-
rías) un indigent que bus-
ca la manera de sobreviu-
re, procurant vendre ram-
poines trobades. Per a Fa-
rías, aquest treball, que
viatja de la simpatia del
protagonista per vendre el
seu material a una mena
de deliri surrealista en què
confessa el seu desig in-
confessable és una oportu-
nitat per “escoltar la gent
invisible del carrer” ■
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Àlex Rigola proposa una lectura del llibre pòstum ‘Poeta de les cendres’ de
Pasolini per ser dit per un sol actor en un espai hermètic, a Temporada Alta

L’actor Gonzalo Cunill interpreta el monòleg’ ■ T. ALTA


