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Després d’atrevir-se fa un 
any amb F.R.A.U, mun-
tatge de set hores sobre 
el món literari d’Albert 

Balasch, Albert Arribas assumeix un 
nou repte inspirat en Teorema (1968), 
film i novel·la de Pier Paolo Pasolini. 
Actes obscens en espai públic (Maneres 
amenes d’esperar l’adveniment del Messi-
es), realitzada mà a mà amb el drama-
turg italià establert a Barcelona Davi-
de Carnevali, qüestiona el sistema 
econòmic, social i polític, però tam-
bé polemitza amb l’estètica i el llen-
guatge actuals. Amb una durada de 
dues hores, s’estrena avui al TNC, on 
recalarà fins al dia 16.

 Aquesta nova producció, una apos-
ta per la nova dramatúrgia inclosa al 
festival Grec, recupera l’esperit crític 
de Pasolini. La seva intenció és radio-
grafiar el dilema en què es troba la so-
cietat actual i qüestionar la capacitat 
transformadora de l’art. L’obra plan-
teja preguntes sobre la crisi actual 
«que més que econòmica és de pensa-
ment», assenyala el director. 
 Pasolini es va inspirar en les sa-
grades escriptures i va qüestionar 
el model burgès de família dels 70. 
En aquesta nova versió de Teorema, la 
família protagonista no habita cap 
mansió, sinó un espai d’aspecte pro-
visional amb tendes de campanya i 
taules comunitàries que contrasten 
amb una espècie d’altar dedicat a la 

família convencional. Una altra dife-
rència és que no apareix aquest Mes-
sies de l’amor que en el cine va encar-
nar Terence Stamp, «sinó un visitant 
que anuncia constantment la seva ar-
ribada».

MOLTES PREGUNTES / Un sòlid reparti-
ment amb Mònica Almirall, Sergi 
Torrecilla, Oriol Genís, Màrcia Ciste-
ró, Antònia Jaume i Sílvia Delagneau 
defensa aquest muntatge que mos-
tra la descomposició d’una família. 
«És gamberro, amb moltes capes, no 
dona respostes però obre moltes pre-
guntes», subratlla Jaume. 
 Actes obscens en espai públic no se-
gueix un ordre narratiu causa-efec-
te, està elaborat a manera de colla-

ge. «Hi ha ressonàncies i recorreguts 
múltiples que obliguen a mirar de 
forma diferent i crítica, de forma 
molt activa», assenyala Arribas. 
 Premi Nacional de Dramatúrgia 
a Itàlia, que va estrenar Variacions so-
bre el model Kraepelin a la Beckett i Con-
fessió d’un expresident al Club Capitol, 
Carnevali reivindica la vigència de 
Pasolini, realitzador de films escan-
dalosos com L’Evangeli segons sant Ma-
teu (1964) i el Decameron (1971). Figura 
incòmoda, homosexual declarat, va 
morir assassinat el 2 de novembre de 
1975 en una platja d’Ostia. Un crim 
encara amb incògnites.  
 «A Itàlia, Pasolini va ser un dels 
intel·lectuals més menyspreats per-
què era incòmode per a tothom. Ai-

xò li va comportar un estat de sole-
dat permanent», recorda Carnevali. 
«Va ser rebutjat per la cultura de dre-
tes, és clar, i també per la d’esquer-
res per les seves crítiques al Partit Co-
munista. Malgrat tenir un gran sen-
tit religiós, mai es va entendre amb 
la part més institucional de l’Esglé-
sia. Això el va convertir en una figura 
atípica i lliure. Aquesta llibertat tam-
bé va provocar la seva mort. No po-
dia ser d’una altra manera a la Itàlia 
d’aquell moment». Els seus articles al 
Corriere della Sera dels anys 70 seguei-
xen vigents. «Va ser un profeta al de-
nunciar l’aburgesament de la socie-
tat, la crisi del pensament i com el ca-
pitalisme s’ha imposat en el nostre 
estil de vida». H

33 Un moment d’‘Actes obscens en espai públic’, que acull des d’avui el TNC.
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El ‘Teorema’ 
de Pasolini, 
al segle XXI
3 Davide Carnevali i Albert Arribas 
recuperen l’esperit de l’obra 
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