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Teatre 
i dansa

TNC, són, respectivament, Andreu Benito i 
Ivan Benet, sota la direcció de Joan Ollé, que 
s’enfronta per primer cop a Bernard-Marie 
Koltès en un teatre de Barcelona. Ell diu que 
l’obra del magnífic dramaturg francès són, 
simplement, dos actors i un text. Dos homes 
que parlen i una audiència que escoltarà 
meravellada. 

Als anys 80, Ollé va quedar fascinat per 
una versió de Patrice Chéreau de la peça, en la 
qual “el dealer era un negrata i el client era un 
punk”. En els dos muntatges posteriors que va 
aixecar de l’obra, Chéreau va anar despullant 
els personatges i esborrant connotacions 
socials i ètniques, tot i que Ollé deixa clar que 
un “ve d’una raça molt antiga, de la música, 
de la perifèria” i l’altre “no ve d’enlloc: som 
nosaltres”. El director hi veu molt la fauna 
parisenca dels anys 80, la qual, potser, podria 
ser la barcelonina del 2017.

“El que fa Koltès és dotar els personatges 
del llenguatge dels poetes”, indica Ollé, que 
agermana l’autor de La nit just abans dels 
boscos i Roberto Zucco amb el neoclassicisme 
francès, amb Racine i Marivaux. “Va demostrar 

que es podia ser 
avantguardista 
amb totes les armes 
del passat”, afirma 
el director. Per ell, 
l’única manera 
d’abordar-lo és 
confiar plenament 

“en la paraula i el gest”. A la Sala Petita del 
Nacional, només hi seran Benito i Benet, a sobre 
d’una tarima de 10x4 m.

En la solitud dels camps de cotó parla del 
desig, diu Ollé, que assegura haver fet els 
possibles perquè s’entengui, encara que 
“quan una obra s’entén del tot és una merda”, 
exclama el director. Ollé avisa que Koltès, 
sovint, “cantinfleja”, és a dir, que s’embolica 
per arribar a un lloc a on podria haver arribat 
deu frases abans. En francès, a això li diuen 
“marivaudage”. Aquí no tindrem cortesanes, 
sinó un home que ofereix en la foscor i un 

home que per anar d’una finestra 
il·luminada a una altra havia de 
passar per davant seu. Escoltin i 
sortiran volant del teatre. 

Dos actors 
i un text

Joan Ollé dirigeix ‘En la solitud 
dels camps de cotó’, de Koltès, al 

TNC. Per Andreu Gomila

DIUEN QUE UNA nit, mentre Koltès buscava 
marro a Nova York, va concebre En la solitud 
dels camps de cotó després de topar-se un 
dealer que li va dir que ell tenia tot el que 
volgués. Aleshores va crear un espai obac de 
la perifèria, una terra de ningú, i va situar-
hi el seu dealer, l’home que havia conegut, 
“un filòsof, un bluesman”, i un client, que en 
principi no busca res i que passava per allà. Al 

“El que 
fa Koltès 
és dotar 
els perso-
natges del 
llenguatge 
dels 
poetes”
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Coordina Andreu Gomila
www.timeout.cat/teatre


