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Si us sona el nom de Didier Ruiz però no l'acabeu de situar, és un creador, "un geni", diuen els
seus intèrprets, que dóna veu a la gent del carrer, no professionals del teatre, però capaços
d'emocionar-nos amb les seves històries, somnis o records. A l'edició del 2015 del Grec va
impulsar 2015 com a possibilitat, on va implicar una colla de nois i noies d'entre 15 i 20 anys,
procedents de diversos instituts de Barcelona situats a diferents barris. Didier els va demanar
d'explicar-se (pensaments, creences, somnis, ports, deures, drets...) i hi va posar ordre. El
coreògraf Tomeu Vergès els va ajudar en el moviment i en va sortir una meravella, una catarsi, un
gerro d'aigua fresca que tots hauríem d'haver sentit per conèixer millor els nostres joves.

Dos a anys més tard, Didier Ruiz torna a Barcelona aquest cop per treballar amb la gent gran. La
proposta es diu Je pense à vous i l'està fent per diverses ciutats del món des de l'any 1999 (ciutats
on només es representa una vegada, a l'excepció de París). Molt vinculat a la Mediterrània -parla
un català impecable- Didier reivindica la seva llatinitat i la seva història lligada a l'emigració
espanyola. Per tot plegat ha escollit el 40 aniversari del Teatre Lliure per portar-hi la funció número
30 de Je pense à vous, a la que li ha posat el títol Dale recuerdos XXX. "És una funció viva, mai és
igual i aquest cop la farà gent de Barcelona", diu.

En aquesta ocasió ha convocat gent de més de 75 anys, no vinculats a les Arts Escèniques, per
fer un treball professional sobre la memòria. "No ens cal fes càsting, en parlem i van apareixent, la
iaia d'algú, la veïna... Gent amb illusió per explicar els seus records", comenta Didier. Dale
recuerdos XXX està interpretat per 10 persones: Neus Ballabriga Vidaller nascuda el 1938, Elena
Boy Sacristán nascuda el 1936; Pepa Campà Vieta nascuda el 1941; Rosa Gallardo Pérez
nascuda el 1937; Salvador Gaspar Sánchez nascut el 1935; Eugeni Llorens Sanjuan nascut el
1935; Fernando Sesé Rovira nascut el 1927; Teresa Fors Pallàs nascuda el 1935; Mercedes
Vallina Álvarez nascuda el 1933 i Francesc Valls Ylla nascut el 1926. Alguns d'ells han assistit a la
presentació de l'espectacle. Els podrem veure el cap de setmana del 31 de març al 2 d'abril, al
Lliure de Gràcia.

Com en les altres 29 vegades, Dale recuerdos és una peça potent de teatre document viscut pels
protagonistes. "Les coses anecdòtiques cada cop m'atrauen menys. M'interessa el punt de vista
d'aquesta gent sobre la vida, la mort... No és un treball sobre records -o no només- sociopolítics.
És un mosaic de colors petits que formen una pintura, un fresc sobre el camí de la vida i el que
queda quan arribes al final. En aquest sentit jo sóc un pintor d'emocions. La meva feina és
contar-vos el món que jo veig a través de la gent que trio. Crec que la gent gran té moltes coses
per explicar i, malgrat semblin vivències personals, són absolutament universals perquè parlen de
tots nosaltres. "

LA CREACIÓ

Sempre comença amb en Didier fent preguntes als escollits, preguntes que té anotades en una
llibreta. Explica que la primera pregunta, des de sempre, és "Recordes la teva cançó de bressol?" I
endavant. Els assaigs també estan regulats a 8 sessions de 2 h on els actors van parlant. "Faig
una selecció del que em sembla més important emocionalment per al collectiu, que significa una
reserva immensa d'informacions i de records. Són alhora biblioteca, mediateca, discoteca! Deixem



l'anècdota i anem a l'essencial." Els assaigs són curts per tal de mantenir la frescor: "M'interessa
copsar la sensació de moment present de les seves paraules, la sensació que expliquen la història
per primer cop."

Els textos no s'escriuen, el que porta a que cada dia s'expliquin d'una manera diferent. "Hi ha un
guió, o un ordre precís per l'interès del públic. Però no està gens estructurada la manera en com
ho expliquen. És per això que la durada de l'espectacle pot variar d'un dia a l'altre entre 0 i 20
minuts, endavant o al darrere."

LES MOTIVACIONS DELS INTÈRPRETS

Alguns dels intèrprets ens han explicat les seves motivacions per participar a l'espectacle, ja que
s'ha fet a partir d'un boca orella de proximitat. La Rosa ens explica que "hi he arribat perquè el
meu fill fa 45 anys que és actor. Jo no he pujat mai a un escenari, però sempre he tingut contacte
amb el teatre a través d'ell. Em va preguntar si hi volia participar i vaig dir que, si calia aprendre
textos de memòria, no m'hi veia en cor. Però no calia i n'estic contenta. Em sembla bé que quedi
constància del que som i del que hem viscut. Que els joves vegin que servim per a alguna cosa!"

La Neus valora que "la vida, de vegades, et porta coses grans per casualitat. Si passa davant teu
l'ocasió d'aprendre, ho has d'aprofitar. El cor ja et dirà que no, si no hi arribes!" I encara afegeix:
"Si m'hagués demanat de dir un text potser hagués dit que no. Però et deixa anar explicant i
t'adones que és un pintor que està fent un quadre amb diverses persones i li va donant tons."
Altres han dit que s'apunten a tot, que els emociona el sol fet de poder explicar els seus records...
La Teresa va recordar una gran frase: "Els vells estem darere una cortina i vostè l'aixeca."

SOBRE DIDIER RUIZ (Béziers, 1961)

Després d'abandonar una carrera d'actor que ja no el satisfeia, va fundar La compagnie des
Hommes el 1998 amb l'objectiu de buscar un altre tipus de material per treballar, un material oral i
real, perquè "estava cansat del teatre en format tradicional. " Va començar a dirigir amb
l'espectacle L'Amour en toutes Lettres, questions sur la sexualité à l'Abbé Viollet 1924-1943,
pensat per a trenta actors, i que continua en el repertori de la companyia divuit anys després de
ser estrenat. El 1999 va estrenar el primer episodi de Dale Recuerdos (Je pense à vous), un seguit
de records de persones de més de setanta anys. Avui dia ja en porta trenta (comptant el de
Barcelona) muntatges en 30 ciutats franceses i d'arreu del món.

El seu treball de creació gira entorn dos eixos. Per una banda, ha estrenat espectacles amb
actors, com ara Le Bal d'Amour ou la mise en pièce du fatras amoureux (2004), L'Apéro polar 1, 2
et 3 (tres entregues teatrals a partir de La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy), D'amour
et dope fraîche de Caryl Ferey i Sophie Couronne, i Des serpents au paradis d'Alicia Giménez
Bartlett, La Guerre n'a pas un visage de femme Fragments (2008), a partir d'Svetlana Aleksiévitx,
Une Bérénice, un monòleg a partir de Racine per a una actriu (2011). El 2016 va estrenar Fumer
de Josep Maria Miró al Grand Théâtre Loire Atlantique de Nantes.

Per una altra banda, s'interessa per la presència de no actors, en tant que testimonis, portadors de
la seva pròpia història i, al mateix temps, d'històries collectives. A W porta a escena la veu de
treballadors, el 2012 a Saint-Ouen i el 2013 a Niort. El 2013, per encàrrec de l'Odéon-Théâtre de
l'Europe, porta a escena 2013 comme possible, una creació amb catorze adolescents de 15 a 22
anys, un retrat poètic, realista i sensible, d'una joventut d'avui. Se'n faran set edicions més, entre
elles al Festival d'Avinyó el 2014, la del 2015 al Festival Grec de Barcelone i a Act'Art, també el
2015, en coproducció entre el Grand T théâtre Loire Atlantique i el TU-Nantes el 2016. A Lille amb
el Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing, el Grand Bleu, la Maison Folie Wazemmes i a
Saint-Gaudens amb Pronomade(s) en Haute-Garonne el 2017.

L'Hexagone scène nationale Arts Sciences Meylan li encarrega, el 2015, portar a escena
Lumière(s), onze investigadors i científics. El 2016 és el torn d'Une longue peine, un projecte que
reuneix quatre homes que han passat diversos anys a la presó i en el qual la companya d'un d'ells
relata l'empresonament. Estrenat a la Friche Belle de Mai a Marsella l'abril del 2016, l'espectacle fa
gira les temporades 2016/17 i 2017/18. Actualment treballa en un projecte nou sobre una altra
forma d'empresonament, el de les persones transexuals, que veurà la llum la temporada vinent. La
memòria, la petja i també el retrat i la collecció són el seguit de referències que voregen un camí



continu, que Didier Ruiz explora incansable.


