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Thomas Ostermeier dirigeix al Temporada Alta ‘Al cor de la
violència’, l’adaptació de la novel∙la autobiogràfica d’Édouard Louis

Unaviolacióque
despulla la societat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Undelsgransdirectors
de teatre europeus,
l’alemany Thomas
Ostermeier, porta a
escena una novel∙la

autobiogràfica que ha causat im
pacteaFrança:Historiadelaviolèn
cia (publicada a Espanya per Sala
mandra), del jove escriptor i sociò
leg francés Édouard Louis. Una
novel∙la en què l’autor explica com
vaconèixerunaltrehomeal carrer,
un home magribí, en Reda. Un ho
me amb qui va parlar, va flirtejar i
amb qui va acabar a casa. Hi va ha
versexei,quanenRedaestavapunt
demarxar,Louisvadescobrirqueli
havia robat el mòbil. La situació es
vatransformar.Vaarribarlaviolèn
cia. I en Reda va acabar violant Lo
uis a punta de pistola. Una situació
dura que va empitjorar amb les re
accions de la policia, el personal
mèdicquevaexaminarLouisi lase
va pròpia família, i que va acabar
deixantaldescobert,aparerdel’es
criptor, el racisme, l’homofòbia i la
violèncialatentd’unasocietatavan

çada. Ostermeier ha transformat la
novel∙la en un muntatge titulat Im
herzen der gewalt (Al cor de la vio
lència), que aquesta nit es veurà al
Teatre Municipal de Girona dins
del festivalTemporadaAlta.
El director alemany, conegut per

lessevesadaptacionsrupturistesde
clàssics com Hamlet o Ricard III,
recorda que sempre l’han atret els
textos contemporanis. “Vaig co
mençar muntant obres de Sarah
Kane i Mark Ravenhill. I Édouard
Louis és una nova veumolt impor
tantenlaliteratura.Estàmolt inspi

s’enamoren i llavors hi ha un acte
criminal. Peròhihadiferents raons
sobre per què té lloc aquesta viola
ció. L’escriptor té la seva versió:
perquè en Reda s’odia a si mateix
per ser homosexual, en la seva cul
tura unhomenopot serho, dema
nera que es venja de la seva pròpia
homosexualitat”. Després, apunta,
hi ha les qüestions de classe: “En
Reda ha pres Louis equivocada
mentperunmembredelaburgesia.
Louis intenta ser part del món in
tel∙lectual i acaba sent víctima d’al

gú de la seva mateixa classe. És el
que diu la germana de l’escriptor:
està tan ficat en el paper d’intel∙lec
tualburgèsquenopotreconèixer la
gentdelasevaclasse”.I laviolència,
diu Ostermeier, és part del proble
madelaclasse:“Hihaunaviolència
estructural en la nostra societat de
classes, la violència física és només
elpic”.
Unasocietatenaquestsmoments

molt turbulenta. La Schaubühne
d’Ostermeier s’ha afegit almanifest
demésd’uncentenard’institucions
culturals alemanyes per manifes
tarse contra el racisme i la xenofò
bia idonar suport a lagentqueenel
mónde la culturaésvíctimade l’as
setjament de la ultradreta. “A la
Schaubühne ja hem anat tres vega
des al jutjat perquè la ultradreta in
tentava impedirnos utilitzar unes
fotos d’ells almuntatgePor de Falk
Richter. Hem guanyat, el jutge va
dirqueera llibertatd’expressió.Pe
ròhihahagutmoltodi a lesxarxes i
atacs al teatre, com un gran grafiti.
Són una irritació constant, qüestio
nant tot el que poden imolestant la
feina de les institucions culturals”,
assenyala.
Que la ultradreta no faci sinó flo

rir per tot arreu, diu, es deuadiver
ses raons: “Una és sens dubte el tri
omf del neoliberalisme, que crea
una nova classe de treballadors po
bres;unaaltraésquel’esquerras’ha
enfonsat,noespotcreureelsseuslí
ders,vancorrompre lesseves idees,
i a més la gent, després d’anys de
protestesifrustració,volenmostrar
el seu enuig als que es troben al po
der, amenaçarlosvotantperextre
mistesdedreta”.c
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Una escena d’Al cor de la violència, dirigida per Thomas Ostermeier, que avui es veurà al TeatreMunicipal de Girona

“Parlemderacisme,
homofòbia,pobresaide
coml’autornotrobaun
llocsegurperpoder
superar lasevaviolació”

ratperunbonamic,el filòsofDidier
Eribon”, assenyala. “Louis és part
d’un grup de gent que està alçant la
veu per la gent pobra a França i el
món,mostrantproblemesdeclasse,
d’homofòbia, de racisme, i atacant
la política habitual demaneramolt
intel∙ligent.L’Édouardestàprovant
els temes dels quals parla escrivint
la seva pròpia biografia. Ell té uns
orígenspobres i és unaveuautènti
cadelagent.Ivullpromourelaseva
veui ladegentcomellquelluitaper
les mateixes causes que jo lluito i
per lesquals lluitavaquanera jove”,

assenyala Ostermeier. Que recorda
que el llibre i l’obra parlen “de vio
lènciaestructural,deracisme,d’ho
mofòbia,depobresaidelfetqueLo
uisnopuguitrobarunllocsegurper
recuperarse ”. “I também’interes
sa–diu–perquèésunllibrequepar
la sobre la veritat, com aconseguir
saber la veritat: tens diferents veus
mirant de donar la seva versió de la
història, icadaunaésdiferentdeles
dels altres, potser la veritat es troba
almig”.
“Ésunaobra–prossegueixOster

meier– sobre dues persones que


