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La nova proposta del direc-
tor alemany Thomas Os-
termeier és la història 
d’una violació. La d’un ho-
me homosexual. Una viola-

ció real sobre la qual el novel·lista 
francès Édouard Louis va construir 
una relat d’autoficció que ha arribat 
als escenaris amb tota la cruesa de la 
violència més traumàtica sobre les 
persones, però embolcallada amb els 
signes d’aquella violència larvada, si-
lent, que la societat exerceix sobre els 
diferents. 

L’Édouard es un jove universitari 
que torna a casa la matinada del dia de 
Nadal. Als voltants de la plaça de la Re-
pública de París l’aborda un home 
d’origen magribí, el Reda, que l’inten-
ta seduir. Entre la precaució i el gust 
pel flirteig, l’Édouard s’hi resistirà, 
fins que acaba portant el Reda a casa, 
on passen una vetllada de sexe i vodka. 
Fins aquí, una nit de carícies i jocs que 
esclata en violència i violació quan 
l’Édouard troba a faltar el seu telèfon 
mòbil. Una història criminal amb ai-
res de Simenon i amb una poètica que 
recorda Bernard-Marie Koltès. 

El relat s’explica en una mena de 
flash-back sota els cinc principis for-
mals del teatre contemporani dels 
quals, no sense ironia, parla Osterme-
ier. És a dir: micròfons per adreçar-se 
directament als espectadors, música 
en directe d’un bateria, coreografies 
per trencar la catarsi, una pantalla 
per a projeccions en directe i homes 
en calçotets. La proposta és d’una 
pulcritud i transparència emocional 
immensa. Ja sigui en la bellesa del joc 
de seducció, ja sigui en la pertorbado-
ra angoixa de l’Édouard quan vol des-
lliurar-se de l’olor del criminal –me-
tàfora d’un trauma que arrossegarà 
tota la vida–, ja sigui en la impotència 
i la por quan l’encanona amb una pis-
tola, ja sigui en l’obscuritat i amargor 
de l’immigrant marginat en la qual 
s’entreveu la contradicció sobre la 
identitat sexual. Moments colpidors 
en un llarg relat en tot cas llastrat pel 
seu origen literari.e 
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Pallassos que no són per a nens

L’escenari no és lloc per a persona-
lismes. Tampoc no hi ha els proto-
tips de pallassos tradicionals. Ca-
dascú hi aporta les seves habilitats 
i virtuts: Pepino amb els instru-
ments, Julià amb la seva capacitat 
actoral, per exemple.  

L’obra agafa un to més poètic i 
simbòlic. “Parlem de la fragilitat del 
pallasso, per la seva proximitat al 
fracàs. És un lloc incòmode d’on 
treus molta vida”, reconeix Arqué. 
La dramatúrgia també agafa més 
pes que en els anteriors muntatges. 
Els números parteixen dels pallas-
sos d’arrel clàssica, la massa mare 
d’on parteixen tots ells, però els pas-
sen pel seu filtre per donar-los una 
personalitat singular. Per exemple, 
no porten el nas vermell però en 
canvi sí que es pinten la cara en di-
recte. Rhüm va néixer com a home-
natge al pallasso Joan Montanyès, 

Monti, i aquest Rhumans manté 
aquell mateix esperit. “Si és un 
homenatge, ho és al pas del 
temps”, apunta Arqué. 

L’obra es va estrenar a l’estiu al 
festival Grec i ha trobat forat en la 
programació del Lliure en dates 
nadalenques. No és estrany, per-
què els anteriors espectacles van 
ser un èxit en aquesta època. Però 
també és veritat que costa molt 
que els espectacles de circ i pallas-
sos es programin fora de dates es-
pecials, malgrat que aquesta obra 
no sigui per a públic familiar (o no 
només), com indica el seu horari. 
És cert que muntatges com Là de 
la companyia Baró d’Evel i Travi 
d’Oriol Pla ajuden a eixamplar 
mires. “A vegades desisteixes 
d’especificar-ho i ja s’ho troba-
ran”, diuen els Rhum. Bon avís 
per a navegants.e

Una escena de l’obra Rhumans, de la companyia Rhum, que es va estrenar al passat 
festival Grec de Barcelona. PEP GOL / TEATRE LLIURE

La ‘troupe’ de ‘Rhüm’ presenta el seu últim xou, ‘Rhumans’, al Teatre Lliure

ARTS ESCÈNIQUES

Cada dos anys toca nova dosi dels 
pallassos de la companyia Rhum. Si 
el 2014 va ser l’estrena de Rhüm, un 
èxit popular i de crítica, i el 2016 van 
tornar a la pista amb Rhümia, 
aquest 2018 ho fan amb Rhumans. 
I com cada any, incorporen nove-
tats a l’equip. La més notòria és la 
nova direcció: Jordi Aspa, d’Escar-
lata Circus, pren el relleu de Martí 
Torras i confereix a l’espectacle un 
to més reflexiu. L’altra és l’absència 
de l’actor Jordi Martínez a causa 
d’un accident, substituït per Piero 
Steiner. Rhumans es podrà veure 
des d’avui fins al 30 de desembre al 
Teatre Lliure de Gràcia. Com ha 
passat amb els altres muntatges, 
després aniran a Madrid, però per 
primer cop hi faran temporada, al 
Teatro de la Abadía. 

“Ens hem posat existencials”, 
afirma Joan Arqué. Que això no es-
panti ningú: el riure és la raó de ser 
d’aquests pallassos, però en aquest 
muntatge també intenten aprofun-
dir en el sentit de la seva feina. A 
Rhumans porten a escena les pre-
guntes que es feien a la sala d’assaig: 
“De què parlarem en aquest tercer 
espectacle? Quin és el llenguatge 
del pallasso? Quin sentit té? Què en 
pensa la gent del carrer? Com arri-
ba a la gent que ni tan sols va al te-
atre?”, planteja Arqué. Les seves 
respostes acaben confegint el relat 
de l’obra, un joc metateatral que 
permet el lluïment d’una tropa de 
pallassos veterans formada per Ar-
qué, Steiner, Roger Julià, Pep Pas-
cual Pepino i Mauro Paganini. 
“Mentre fem de pallassos reflexio-
nem sobre el fet de ser-ho i fer-lo. És 
com si un mag expliqués el truc sen-
se deixar de fer el número”, diu Ar-
qué. La companyia Rhum defensa la 
creació col·lectiva i el fet de posar 
el seu pallasso al servei de l’obra. 
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El Macba amplia les eines d’accessibilitat a les 
exposicions temporals i crea una nova apli

Grandes. Per al director del mu-
seu, Ferran Barenblit, el progra-
ma és “estructural i transver-
sal a tot el Macba”. El projec-
te compta amb el suport de la 
Fundació Repsol i també in-
corpora nous col·lectius: les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i les que pateixen 
una malaltia mental se sumen 
a les persones amb discapacitats 
auditives i visuals. Una altra de les 
novetats és que el museu incorpo-
ra la interpretació de les visites en 
llengua de signes sota demanda. 

Els recursos d’accessibilitat pas-
sen tant pels recursos personals 
com per l’ús de noves tecnologies: 

INSTITUCIONS CULTURALS

El programa d’accessibilitat del 
Macba creix, en tots els sentits: a 
més de la col·lecció permanent, s’es-
tén a les exposicions temporals, al 
Macba en Família i als programes 
públics de la institució, i amb un 
nou grup de treball amb persones 
amb diferents graus de visió capi-
tanejat per l’artista Ignasi Aballí i 
amb nom de Res a veure. “Treballar 
amb els col·lectius és fonamental 
perquè ens han fet arribar les seves 
necessitats”, explica la presidenta 
de la Fundació Macba, Ainhoa 
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al llarg de l’any s’ha format el 
personal de sala i els educadors 
i hi ha un tècnic especialitzat en 
accessibilitat fixa, Guillem Mar-

tí, dins l’equip del museu, i tam-
bé s’ha desenvolupat una no-

va aplicació del museu que 
conté audiodescripcions 

d’obres d’artistes com 
Alexander Calder  –de 
qui el departament de 
restauració ha fet una 
de les rèpliques que es 

poden tocar–, Antoni 
Miralda, Juan Muñoz i 

Eulàlia Grau. Per acabar, hi 
ha casos en què les condicions 

de conservació de les obres per-
met tocar els originals, com és el 
cas de dues escultures de Jorge 
Oteiza i la gran instal·lació de 
Christian Boltanski Reserva dels 
suïssos morts.e

Reflexió 
“Parlem de la 
fragilitat del 
pallasso per la 
proximitat al 
fracàs”, diuen

Una escena d’Al cor de la 
violència. ARNO DECLAIR / TEMPORADA ALTA

Cru retrat de la 
violació d’un 
homosexual 

francès
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Un mòbil de 
Calder i la 
miniatura que 
es pot tocar. 
CÈLIA ATSET


