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Primera fila ICULT
Temporada Alta

Mort real en

escena
‘Requiem pour L.’,  el nou muntatge 
de Platel, utilitza imatges d’una defunció 
assistida, i música de Mozart i de l’Àfrica

MARTA CERVERA 
BRUGES

F
a anys, veure morir de veri-
tat una persona en una fil-
mació era un escàndol asse-
gurat. Avui dia s’aplaudeix. 

Això almenys va passar fa poques 
setmanes a Bruges (Bèlgica), on el di-
rector de Les Ballets C de la B, Alain 
Platel, i el compositor Fabrizio Cas-
sol van presentar Requiem pour L., un 
espectacle en què la música de Mo-

La seva cara en blanc i negre, re-
clinada en un coixí, apareix projec-
tada en una gran pantalla al fons de 
l’escenari que confronta el públic 
amb l’inevitable en una cerimònia 
estranya. Aquestes imatges en les 
quals de vegades hi apareixen al-
guns íntims que l’acompanyen con-
trasten amb l’alegria, la força i 
l’energia que transmeten els 14 mú-
sics protagonistes, la majoria afri-
cans, que acaben ballant en una 
gran celebració de la vida. El con-
trast entre l’escenografia, que evoca 
el monument a l’Holocaust de Ber-
lín, i els moviments dels músics afri-
cans és una de les troballes de l’obra, 
que arribarà al festival Temporada 
Alta el 16 i el 17 d’aquest mes.  

Platel volia «agafar la mort per 

33 Un intèrpret de l’obra, tot i que la foto evita mostrar-ne la cara.

CHRIS VAN DER BURGHT

33 Sòlids i versàtils músics durant un dels moments de l’espectacle ‘Requiem pour L.’, una agosarada aposta amb una partitura singular de Frabrizio Cassol.

CHRIS VAN DER BURGHT

les banyes» i mostrar el final que a 
tothom iguala. Diversos éssers esti-
mats l’havien abandonat i sentia la 
necessitat de parlar sense por d’un 
tema tabú. En altres cultures, la 
mort es viu de forma menys ombrí-
vola, d’aquí ve la idea d’acostar-s’hi 
des d’una altra perspectiva. «Hi ha 
diverses cultures en les quals el dol 
s’acompanya de cerimònies de cele-
bració de la vida, d’una cosa més ale-
gre i vibrant que el que fem a Euro-

pa», explica Platel a Bruges en rela-
ció amb la seva última proposta. 

 
LABORIÓS ACOBLAMENT / Mozart va 
deixar inacabada la seva obra. «No-
saltres li hem afegit altres músiques 
per crear una altra cerimònia de 
duel», diu Cassol, que utilitza des de 
referències a la música popular afri-
cana i el jazz fins a la música religio-
sa i la lírica. La composició és un tre-
ball laboriós, tenint en compte a més 

zart i els cants africans es conjuren 
per afrontar l’últim viatge. I no ho 
fan sols sinó acompanyats de les 
imatges de la mort de Lucie. Ella, ad-
miradora del treball de Platel i que 
va lluitar en els anys 80 per la lega-
lització de l’eutanàsia a Bèlgica, va 
permetre que el creador la gravés 
mentre moria. Havia decidit no llui-
tar contra una malaltia incurable i 
va optar per una mort programada, 
amb ajuda de pal·liatius.  
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deesi

P otser ni els lectors més 
ben connectats han rebut 
la Declaració de Mèxic so-

bre Cultura i Pau. No s’han per-
dut gran cosa. Es tracta d’una 
«enèrgica apel·lació» a tots els go-
verns i organismes internacio-
nals perquè garanteixin els 
drets culturals urbi et orbi. «Enèr-
gica» i prolixa, redactada en el 
més correcte i asèptic dels llen-
guatges per ments que han de 
justificar la trobada a la capital 
mexicana i així procurar un cert 
retorn del diner públic a càrrec 
del qual han anat els viatges, les 
estades i les dietes. 

Jo també vaig participar, ja fa 
molt anys, en aquesta mena 
d’aquelarres globals pagats per 
les administracions. No tenen 
cap ressò i no contribueixen a 
canviar ni les sensibilitats dels 
participants perquè ja les tenen 
en comú abans de saltironar 
d’un país a l’altre en els seus en-
contres periòdics. No han can-
viat gens. 

El capítol més inútil és l’úl-
tim, sempre obligat, de les decla-

racions. Si posessin uns altaveus 
al pol Sud per difondre, a volum 
moderat per no molestar la fau-
na, els milers de documents d’a -
questa mena que han costat tan-
tes hores de negociacions, sovint 
acalorades, per una coma o el 
matís d’un adjectiu, tindrien un 
mica més de difusió però el món 
seguiria fent-se el sord. 

Els signants d’aquest docu-
ment esgrimeixen com tots els 
seus congèneres «el convenci-
ment que la cultura és la gran 
font de coneixement amb què 
compta la humanitat per reen-
focar el camí cap a la conforma-
ció de societats on regnin el 
diàleg i la convivència... i on la 
igualtat que ens uneix com a 
éssers humans, amb els ma-
teixos drets, ens condueixi a la 
concòrdia i la pau». En el mateix 
to bonista i vomitiu, unes quan-
tes pàgines. 

L’única utilitat d’aquestes 
trobades, a més d’ajudar a veure 
món de franc, consisteix a crear 
xarxes d’amics que intercanvien 
experiències de funcionari per 
acabar d’arreglar el món d’una 
vegada per sempre. H

Altaveus 
al pol Sud

XAVIER 

 Bru de Sala 

   La Declaració 
de   Mèxic sobre 
Cultura i Pau no  
ha tingut cap ressò

Llarga vida als Coleman

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

H
i ha famílies rares, disfun-
cionals com es diu tècni-
cament, i després hi ha els 
Coleman. Són tan pecu-

liars que ni els seus integrants tenen 
els mateixos cognoms. Se’ls repartei-
xen gairebé de manera capritxosa. 
Des de l’any 2005 que donen voltes 
pel món. Espectadors de 22 països 
han aplaudit L’omissió de la família Co-
leman, l’esplèndida tragicomèdia de 
l’argentí Claudio Tolcachir, director, 
dramaturg i actor. La seva compa-
nyia, Timbre 4, la va cuinar a foc lent 
fins a la seva estrena en un pis de 
Buenos Aires el 2005. L’olfacte de Sal-
vador Sunyer la va portar a Catalun-
ya dos anys després al Temporada Al-
ta i hi va haver representacions pos-
teriors per l’Espai Lliure i el Borràs. 

Ara, el mateix Tolcachir dirigeix i 
estrena una versió en català, en 
una adaptació amb l’aval de Jordi 
Galceran, i un repartiment nostrat. 
L’estrena del Romea va demostrar 
que aquests Coleman a la catalana  
també poden tenir una vida llarga. 
No es tracta de fer un exercici de 
memòria i comparar amb el record 
d’aquells extraordinaris intèrprets 
argentins que actuaven amb la velo-
citat de l’AVE. El record és poderós 
per als qui la van veure llavors, però 
resulta inapropiat buscar-hi equi-
valències. El mateix Tolcachir sap 
que té a les mans un material dife-
rent i en absolut ha volgut argentini-
zar  aquesta versió. 

L’espai sí que és el mateix. Perquè 
els Coleman, sigui a l’Argentina o si-
gui a Catalunya, habiten un pis i 
porten un vida que és un caos. Viuen 
enmig del caos total: existencial, per-
sonal i físic. Formen la família l’àvia 
(Cesca Piñón), la mare Memé (Roser 
Batalla) i els quatre fills: El Salva (Ser-
gi Torrecilla), la Verónica (Vanessa 
Segura), el Dani (Ireneu Tranis) i la 
Gabi (Bruna Cusi). 

 
L’ÀVIA, EL PUNTAL / El Salva és un paio 
tancat en ell mateix, càustic i que 
pot arribar a ser despietat. El Dani és 
tosc i és un busca-raons. La Verónica 
viu fora de la casa com una burgese-
ta. Finalment, la petita Gabi intenta 
posar una mica d’ordre entre tant 
d’estrès. I  l’àvia exerceix de puntal 

en una família de pare(s) absent(s). 
Fins que cau malalta i ha de ser in-
ternada. 

A l’hospital hi acudeix tot el clan, 
amb la Memé al capdavant, una ma-
re sense nord, infantiloide i escapis-
ta. Un metge de pa sucat amb oli (Jo-
sep Julien) i el taxista de la Verónica 
(Biel Duran, cover del lesionat Marc 
Rodríguez) completen un quadro 
que desperta el riure, sí, però alhora 
una desoladora malenconia. Perquè 
el desemparament dels Coleman és 
tremendament humà. Són uns per-
dedors. Tolcachir potser va voler fer 
una metàfora del seu caòtic país 
amb aquesta família a la qual tots 
voldríem donar un cop de mà. 

 
TOT UN CLÀSSIC / Però el seu petit món 
resulta universal. Així, va tenir una 
estrena triomfal al Romea, en pri-
mer lloc, perquè la família Coleman 
ja és tot un clàssic teatral per la fe-
nomenal i precisa escriptura de Tol-
cachir, responsable també d’una agi-
lísima direcció. 

A més, en la versió catalana, el di-
rector argentí ha sabut envoltar-se 
d’un gran elenc en què, per exemple, 
dues veteranes com són Cesca Piñón 
i Roser Batalla estan molt soltes fent 
de l’àvia i la mare. I a un actor en 
creixement constant com Sergi Tor-
recilla, amb aquella gorra alta de lla-
na que el seu personatge ha de por-
tar a Buenos Aires, Barcelona o Mia-
mi, li surt el paper del Salva brodat. 
La seva imatge final, sol a casa, és de 
les que trenquen l’ànima. H

CRÒNICA  ‘L’omissió de la família Coleman’ triomfa al Romea

33 Sergi Torrecilla i Ireneu Tranis, en primer pla, i al fons, Roser Batalla i Cesca Piñón.

FELIPE MENA

Claudio Tolcachir 
 manté el llistó molt alt  
en la versió catalana  
de la seva exitosa i 
universal comèdia

Cesca Piñón i Sergi 
Torrecilla  lideren el sòlid 
repartiment d’un quadro 
familiar tan desolador 
com entranyable

ritmes com convida al recolli-
ment en alguns passatges i com-
mou en altres. La percussió que 
anuncia el final del trajecte és de-
molidora. Però l’alegre coreogra-
fia final, que dona sentit a les bo-
tes d’aigua dels intèrprets, és un 
cant a la vida. Anima a seguir en-
davant, a no perdre el temps i 
aprofitar l’existència. 

 
RECELS DE LA FAMÍLIA / Tot i que te-
nia la benedicció de Lucie, Platel 
admet que filmar-ne la defunció 
va ser «delicat i difícil». Més enllà 
de temes ètics i dels recels de la fa-
mília – no permeten l’ús d’imat-
ges de la morta a les fotos promo-
cionals–, sabia que treballar en es-
cena amb un material tan sensi-
ble seria complicat. Tot i que a Pla-
tel sembla no espantar-lo res, com 
ja ha demostrat l’aclamat direc-
tor en anteriors muntatges. «Ella 
em va convidar a filmar la seva 
mort i utilitzar-la a escena, però 
no sabia si els músics podrien fer 
una cosa així ni si el públic ho po-
dria aguantar». 

D’acord amb els resultats –a 
Bruges només una persona va 
abandonar la platea–, aquesta ce-
rimònia d’adeu enganxa. El pú-
blic va seguir en un silenci sepul-
cral aquesta mort real que trans-
corre de forma lenta i serena guia-
da per uns músics que canten, ba-
llen i fins i tot dialoguen amb la 
filmació. Tot i així, resulta estrany 
presenciar una mort real en un te-
atre. «Els músics han aconseguit 
crear un nou ritual de duel», afir-
men Cassol i Platel. N’hi ha prou 
amb veure l’entusiasta resposta 
del públic i l’emoció dels intèr-
prets mentre saluden. 

«La base del Requiem és la mort: 
cal mirar-la als ulls», afirma Platel. 
Anima el públic a fer el mateix, a 
enfrontar-se a ella sense por. H

que només alguns dels músics sa-
ben llegir partitures. Sis d’ells 
eren a Coup fatal –aquesta celebra-
da trobada de música congolesa i 
el barroc europeu– i altres en 
l’aclamada versió del Macbeth 
postcolonial. Tots ells, juntament 
amb noves incorporacions, parti-
cipen en aquesta nova aventura 
en què baixos elèctrics i guitarres 
dialoguen amb instruments tradi-
cionals del Congo com el likembé, 
un acordió, un bombardí, tres 
veus líriques i unes altres tres co-
neixedores dels ritus i cants ances-
trals de l’Àfrica.  

Cada un viu a la seva manera 
un espectacle que confronta la 
mort en directe amb una música 
que tant submergeix en hipnòtics 

«No sabia si els 
músics  podrien  
fer una cosa així  
ni si el públic ho 
aguantaria», diu Platel


