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‘Who is me. Pasolini’  
INSTITUT DEL TEATRE 44 DE JULIOL 

Who is me és el possi-
ble títol que Pier 
Paolo Pasolini hau-
ria posat a una pos-
sible o imaginada 

entrevista amb un periodista nord-
americà que finalment es va publicar 
com a Poema de les cendres, segons 
explica el biògraf del cineasta, Enzo 
Siciliano. Una entrevista adreçada a 
un hipotètic lector nord-americà 
que bàsicament el podia conèixer 
com a cineasta i l’hauria titulat així 
com a reformulació del conegut Who 
is who. Un poema mecanografiat i 
amb correccions escrit quan l’artis-
ta tenia 44 anys, que es va trobar des-
prés del seu assassinat i que consti-
tueix una mena d’autobiografia in-
completa poc rellevant pel que apor-
ta, però també força divulgativa de la 
seva manera de pensar i, sobretot, de 
pensar-se. El text, que comença amb 
el seu naixement i recull apunts fa-
miliars, inclou algunes reflexions ar-
tístiques i només uns llampecs de la 
seva vena poètica. Un text en brut 
episòdic i epidíctic, d’una gran since-
ritat però no exempt de les humanes 
contradiccions. 

Àlex Rigola n’ha fet una mena 
d’espectacle de cambra per a només 
trenta espectadors en la línia d’El 
policia de las ratas, de Bolaño 
(2013). Una funció dintre d’una cai-
xa de fusta de les que es fan servir 
per traslladar grans obres d’art se-
gurament per remarcar la impor-
tància d’un artista polèmic, contro-
vertit i multidisciplinari que, com 
tants d’altres, resta ja en l’oblit de 
les prestatgeries de les biblioteques 
o, a tot estirar, dels cicles de les fil-
moteques. Espectacle auster, direc-
te, que flueix gràcies a la saviesa de 
Gonzalo Cunill, un actor d’una sin-
ceritat i una vena comunicativa ab-
soluta. Cunill, vestit amb l’equipa-
ment de la selecció italiana de fut-
bol, parla per boca de Pasolini pe-
rò des de si mateix des d’un afinat 
distanciament.e
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Pasolini per 
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espectacle de 
cambra)

ARTS ESCÈNIQUES

El so d’una porta també és música

(GRMC) abans de crear, el 1958, 
Apsome, el primer estudi privat a 
França dedicat a les músiques elec-
troacústiques. 

Sons per al temps present 
Un dels punts àlgids de la seva tra-
jectòria és l’estrena, al Festival 
d’Avinyó del 1967, de la Missa per 
al temps present, amb coreografia de 
Maurice Béjart, una peça que inspi-
rarà diverses generacions de DJs. 
Una altra obra representativa del 
seu catàleg són les Variacions per a 
una porta i un sospir, del 1963, que 
es va poder escoltar fa sis anys a la 
Fundació Tàpies, amb un títol que 
deixa clar quins són els seus ele-
ments constitutius. Henry va seguir 

actiu fins a ben entrada la vuitan-
tena, amb peces com Le fil de la 
vie, compendi vital creat pel seu 
85è aniversari, o les Chroniques 
terriennes, que el seu estat de sa-
lut li va impedir estrenar el se-
tembre passat des del comanda-
ment de les seves consoles, per 
no parlar d’altres propostes sin-
gulars, com el disseny sonor del 
tramvia de Mulhouse. En dues 
entrevistes, Henry resumia l’es-
sència d’una obra altament sug-
gestiva: “Jo utilitzo els meus sons 
com instruments, tinc una or-
questra al cap”. Dit d’una altra 
manera: “Soc un compositor 
clàssic que utilitza els mitjans 
tècnics d’aquest segle”.e

El compositor 
francès Pierre 
Henry en un 
estudi de París 
a finals del 
2007. STEPHANE DE 

SAKUTIN / AFP 

 

Mor el compositor francès Pierre Henry, un dels pares de la música concreta

OBITUARI

Un dels trets distintius de l’evolució 
de la praxi musical al segle XX va ser 
l’exploració del so com a primera 
matèria subjecta a totes les trans-
formacions imaginables, més enllà 
dels recursos tradicionals. La tecno-
logia va jugar un paper determinant 
en aquest procés, en el qual cal si-
tuar com a pioner i referent la figu-
ra del compositor francès Pierre 
Henry, un dels pares de la coneguda 
com a música concreta, mort dime-
cres passat a la nit.  

Henry, juntament amb Pierre 
Schaeffer (1910-1995), va començar 
a finals dels anys 40 a treballar en 
la manipulació sonora d’objectes 
extrets de la realitat i modificats per 
mitjans electroacústics. Dit de ma-
nera més simplista, la manipulació 
del que habitualment es consideren 
sorolls quotidians de tota mena per 
crear música. No debades, el procés 
de transformació d’aquests sons no 
deixava de ser també un procés de 
composició. 

Nascut a París el 9 de desembre 
del 1927, Henry va seguir el procés 
formatiu habitual de conservatori, 
amb mestres destacats com Olivier 
Messiaen i Nadia Boulanger. Seria 
després de la guerra quan Henry co-
mença a col·laborar amb Schaeffer 
en els estudis de la radiotelevisió 
francesa (RTF), i amb ell signa la pe-
ça seminal de la música concreta, la 
Simfonia per a un home sol (1950). 
La carrera d’Henry passa pel Grup 
de Recerca de la Música Concreta 
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Patir és humà  
i ningú s’ho estalvia

xen com a conseqüència de les se-
ves accions o inaccions passades i 
presents. Dolor domèstic, quoti-
dià. Individual i al mateix temps 
comú. El dolor d’experiències 
emocionals tan humanes com el 
desamor, la solitud, el desconcert 
i un trauma infantil.  

És un text al nostre entendre 
d’interès variable que combina du-
es notables històries dramàtiques, 
la de l’apatia emocional d’una dona 
que va patir bullying i la d’una ma-
re soltera que revisa el fons d’arma-
ri vital, i dues més de caràcter molt 
més lleuger i fútil. Les dues prime-
res donen lloc a dos intensos i com-
movedors monòlegs de Carme Pla i 
Chantal Aimée (que substitueix en 
algunes funcions Marta Pérez) i les 
altres dues actuen de contrapunt 
servits en to de comèdia per l’eficà-
cia còmica de Rosa Gàmiz i el làn-
guid humor d’Àgata Roca.  

És una obra escrita a sis mans 
(Marc Artigau, Cristina Genebat i 

Julio Manrique) en una funció 
que millora de mica en mica des 
d’un decebedor inici de comèdia 
televisiva fins a un entranyable fi-
nal de caràcter sentimental. Una 
millora atribuïble en gran mane-
ra a la posada en escena de Julio 
Manrique, que amplifica amb re-
cursos audiovisuals i un intel·li-
gent ús de la brillant escenografia 
(Alejandro Andújar) els perfils de 
les protagonistes i que treu el mi-
llor dels sis intèrprets.e

Carme Pla, 
una de les 
protagonistes 
de l’obra E.V.A. 
DAVID RUANO / ICUB 

 

 

TEATRE

‘E.V.A.’  
TEATRE ROMEA 55 DE JULIOL 

L’EVA és la sigla de la  
segurament impossi-
ble escala visual ana-
lògica que serveix per 
mesurar el grau de 

dolor que experimenta un subjec-
te determinat, però és també el 
nom d’una cangur de 25 anys que 
ha deixat el niu i comença a volar 
pel seu compte amb una empenta 
i optimisme que irrita l’Olga, ma-
re de dos bessons, força incòmoda 
amb la seva vida.  

L’obra parla d’un grup d’excom-
panys de classe que es retrobaran 
per capricis del destí, i del dolor fí-
sic i anímic que han patit o patei-
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