
1
6

Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

D
is
sa
bt
e,
2
se
te
m
br
e
20
17

ES
C
EN

A
R
IS

Escenari|s

Mésde quaranta anys després del seu assassinat, Pier Paolo Pasolini continua sent un referent
intel∙lectual per amolts creadors. Ambpoques setmanes de diferència s’hauran pogut veure als escenaris
catalans tresmuntatges inspirats en la vida i l’obra del director italià

Quan el director d’escena Ia
go Pericot va veure Saló o le
120 giornate di Sodoma

(1975),vapensar ivadirenveualta,
“nano estàs llest”. Efectivament no
es va equivocar, l’assassinat de Pa
solini va seguir enmolt poques set
manes l’estrena del film que, ofi
cialment, no es va estrenar a Espa
nya fins el 1978. Pericot havia
conegut personalment Pasolini en
una visita llampec que el cineasta i
poeta feu a Barcelona. En la visita
va veure un muntatge de l’Escola
Dramàtica Adrià Gual o de la ma
teixa Companyia Adrià Gual, a la
cúpula del cinema Coliseum de la
Gran Via barcelonina (el company
Oriol Puig Taulé ha estudiat amb
precisió l’activitat d’aquelles enti
tats).Desprésdeveureelmuntatge
vapassar la nit envoltat debarcelo
nins que ben bé podríem conside
rar la crèmedels cercles intel∙lectu
als i artístics d’oposició a la Barce
lonadelmoment, entreells l’artista
polifacètic Iago Pericot. Recordo
que em va referir el record arran
d’un comentari que jo li vaig fer so
brePasolini. Llavors emdocumen
tavaperaunarticleextenspublicat
en aquestes pàgines ara fa més de
deu anys. Doncs bé, Pericot no es
vanta d’haver conegut personali
tats internacionals de l’escena
–també em va explicar la seva tro
bada amb Pinter a Edimburg com
aquell qui comenta el darrer llibre
que ha llegit–, però per la figura
creativa dePasolini Pericot ha sen
tit sempre una devoció especial
que es va consolidar definitiva
ment després de veure Teorema
(1968), una pel∙lícula amb la qual
s’identificà absolutament fins al
puntd’escriurepersonalmentaPa
solini per agrairli la consecució
d’una obramestra, però sobretot la
concepció d’una obra necessària.
Ara, mirat en perspectiva, po

demveurequePasolini va estrenar
el seu film dos anys després d’una
altra fita cinematogràfica dels sei
xanta, Persona, de Bergman. Allà
tambécirculauna recerca sobre les
capes de l’individu, les seves màs
cares, la veritat oculta en el fons de
cada ésser humà i la doble vida que
tothom porta. Eren exploracions
profundes que s’iniciaren amb els
experiments, potser banals o su
perficials, de Pirandello a comen

çaments del segle XX, però que als
anys seixanta inevitablement pre
nien una altra dimensió perquè el
carrer bramava contra l’ordre bur
gès.ATeorema l’entradadel perso
natge interpretat per Terence
Stamp en una casa habitada per
una família perfectament burgesa
trenca tots els esquemes de tot
hom: és obvi el paral∙lelisme bíblic
de l’adveniment d’un enviat que
acaba amb el món present per

Teorema. Renato Quaglia, el direc
tor del festival havia convidat l’ar
tista asiàtic a realitzar a Nàpols un
projecteque ja teniaembastatpera
laBiennal deVenècia del 2009, pe
rò que allà havia estat rebutjat.
Wong interpretava tots els perso
natges en els seus vídeos: si el que
ve de fora és una versió d’ells ma
teixos, tal vegada el canvi ja era la
tent en ells mateixos. L’estranger
nouvingut és només una mena de
catalitzador.
En elGrecd’enguany vampoder

veure un muntatge que feia refe
rència també a l’obra de Pasolini
quecomentem.Actesobscensenes
pais públics, un text deDavideCar
nevalidirigitperAlbertArribas.De
fet un poema escenificat, carregat
demetàforesvisuals, unesmés feli
ces que d’altres, però totes conce
budes per il∙lustrar o situar en l’es
pai i el temps un text que s’allunya
absolutament de la voluntat d’ex
plicar cap història en concret, i se
centra en construir imatges qüesti
onadores –i tal vegada l’escena
d’Arribas no atrapa sempre les pa
raules de Carnevali. També aquí,
després de travessar un laberint
impossible pel qual és guiat l’es
pectador (nohihadubteque l’anti
teatral arquitectura del TNC de
Bofill juga a favor de la picada
d’ullet d’Arribas), el públic es troba
davant d’una família perfectament
burgesa quemenja al voltant d’una
taula en un silenci pesant. Al final
són els intèrprets comMàrcia Cis
teróoOriolGenís, lamateixaAntò
nia Jaume o Sergi Torrecilla, els
qui acaben aportant una llum que
ajuda a navegar per la complexitat
dels sentits i dels significats. Aquí
també un àngel anunciador marca
el tempo d’una peça que juga amb
la resistència de l’espectador
d’avui, acostumatmésaviat a la im
mediatesa.

Pasolini encara

A dalt, una escena
del muntatge
‘Actes obscens en
espais públics’ que
s’ha pogut veure
al Teatre Nacional
MAY ZIRCUS / TNC

Després de l’assaig PPoorr EEdduuaarrdd MMoollnneerr

La Veronal
Bologna: Pasolini
FIRA DE TÀRREGA. 9 I 10 DE SETEMBRE

L’assassinat de Pasolini recreat
des de perspectives diferents, amb
una coreografia participativa

Per veure
anunciarne, per la via dels fets, un
de nou. També la gosadia de Paso
lini que usa ja en el mateix títol un
enunciat matemàtic: teorema és
una afirmació que pot ser demos
trada comacerta enundeterminat
marc lògic. “Arrivo domani” és el
missatge del telegrama que rep la
família vintiquatre hores abans
de la visita del noi que ho acabarà
desmuntant tot; Devo partire. Do
mani, era el títol d’una instal∙lació
del videoartista Ming Wong (Sin
gapur, 1971) que vaig poder veure a
Nàpols en el marc del festival de la
ciutat el juny del 2010 inspirada en

A l’esquerra,
un instant del
muntatge
‘Bologna: Pasolini’
que la companyia
La Veronal presen
tarà a Tàrrega
SALVATORE LAURENZANA
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Era aquell –Bergman, Pasolini–
un altre cinema, que era possible
gràcies a un públic que el demana-
va. Gràcies a un altre públic. Segu-
rament s’haurà de tornar a buscar.
De fet jahiha indicis d’unademan-
da més inquieta. O sigui que el pú-
blic probablement ja hi és, ha tor-
nat, i només cal anar a cercar-lo
amb valentia. Estem encara sota
l’imperi del pensamentúnic audio-
visual que es va bastir als anys vui-
tanta del segle XX, a l’empara d’un
pensament polític i econòmic tam-
bé únic.
Contra això l’escena s’ha revol-

tat, evidentment, però els exem-
ples de creadors que de debò s’han
enfrontat al pensament únic són
migrats. Romeo Castellucci ha
continuat caminant per senders
fressats per Pasolini. A Sobre el
concepte del rostre, en el Fill de Déu
quevampoderveurealLliure enel
Grec 2011, un fill netejava reitera-
dament el cul d’un pare que enca-
rava la seva darrera fase vital amb
bolquers i una demència senil ab-
soluta. És clar: a Pasolini el preo-

cupava la joventut, la pèrdua del
sentit vital d’uns joves anorreats
culturalment per la potència de la
RAI (o de la BBC o de TVE, fou un
procés universal). Castellucci s’ha
ocupatmésde lavellesa: enaquests
quaranta anys passats entre un
creador i l’altre hem viscut l’aug-
mentde l’esperançadevidacombi-
nat amb l’hegemonia de la joventut
equiparada a la salut i la potència
física (no podem imaginar una ca-
dena de botigues d’èxit com De-
cathlon als anys setanta del segle
XX). Però quan la biologia s’im-
posa implacablement, i la mort
s’anuncia a través d’una llarguíssi-
ma fase de dependència, estem
preparats per aunamorquedema-
na tanta renúncia?
En aquest Grec 2017 també vam

veure elmuntatge de Rigola al vol-
tantdel textdePasoliniPoetade les
cendres que ja vam comentar el
passat juliol. Who’s me, que es va
estrenar al Temporada Alta 2016,
ha tingutunaexcel·lent recepció, ja
s’ha vist a fora i segurament té una
vida llarga per endavant. Hem de

celebrar l’expansióde laparaulade
Pasolini que afegirà un públic nou
per al poeta italià. Però per davant
encara tenim encara més Pasolini,
Bologna: Pasolini, de la companyia
La Veronal, dirigida per Marcos
Morau. Es tracta d’un espectacle
que es podrà veure durant la Fira
de Tàrrega i que gira al voltant del
crim de Pasolini, dels darrers mo-
ments de la vida del creador italià.

Qui vamatar Pasolini és unmisteri
que encara no està resolt i que sens
dubte esdevé una perfecta metàfo-
ra d’aquella Itàlia dels setanta, on
tothommatava,unclimadeviolèn-
cia que sobretot el que pretenia era
assegurar l’statu quo, el manteni-
ment en el poder de laDemocràcia
Cristiana. La mort recent de Pino
Pelosi, el noi que acompanyava
Pasolini en el moment del seu as-
sassinat i que fou acusat, jutjat i
condemnat per la mort del poeta,
probablement posarà fi a les possi-
bilitats d’aclariment d’un assassi-
nat que va deixar molts interro-
gants per contestar. En tot cas, l’as-
sassinat de Pasolini sembla haver
tapat en bona mesura la seva obra.
Sobre l’esdeveniment giren les
pel·lícules de David Grieco, La
macchinazione (2016) i Abel Ferra-
ra, Pasolini (2014). Tanmateix el
que pot fer més incidència en el
nostre present és rellegir la seva
obra, literària, fílmica, teatral, per
construir artefactes nous a partir
d’uns continguts que són sorpre-
nentment actuals. |

Vist
Davide Carnevali / Albert Arribas

AAActes obscens en espais públics

TNC / FESTIVAL GREC. JULIOL 2017

Tota la força trencadora del
Teorema pasolinià transportada
ara a un escenari.

Àlex Rigola

Who is me

MERCAT DE LES FLORS / FESTIVAL GREC. JULIOL 2017

AAAproximació d’Àlex Rigola a
PPPoeta de les cendres, el text pòstum
de l’escriptor i cineasta italià.


