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Teatre 
i dansa
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Milo Rau tanca trilogia amb 
‘Die 120 tage von Sodom’, al 

Lliure. Andreu Gomila hi parla

Fins a on 
vols mirar?

TENIA 19 ANYS quan va veure per primera 
vegada Saló o els 120 dies de Sodoma, l’últim 
film de Pier Paolo Pasolini. “Què m’està dient 
aquesta pel·lícula, què m’està explicant?”, 
es va preguntar Milo Rau. I va seguir: “A la 
vida d’ara, passa això?”. El director suís ha 
deixat córrer dues dècades per fer front al 
repte de portar a escena la seva versió de Saló 
i tancar així la trilogia sobre la representació 

de la violència, engegada amb 
Five easy pieces, sobre el cas del 
pederasta Marc Dutroux, i L’assaig, 
sobre la mort d’un gai a Lieja. 
Ara torna al Lliure amb Die 120 
tage von Sodom, peça produïda 
per la Schauspielhaus Zürich i 
Theater HORA, una companyia 
de discapacitats que, per cert, 
van rebre el premi a la millor 
interpretació en els premis de 
teatre germànics.

“Com puc mostrar la brutalitat de la societat 
moderna? Pasolini ho va fer amb el marquès 
de Sade i el seu Saló, que parlava del feixisme i 
del consumisme”, ens diu Rau, que encara creu 
que no hi ha res millor que aquella pel·lícula per 
posar-nos davant del mirall i afirmar, ras i curt, 
que “la societat burgesa mata la vida”.

Poder treballar amb els HORA i quatre 
actors professionals de la companyia de la 
Schauspielhaus Zürich li va permetre arribar 
allà on ell volia. Sobretot, perquè es tracta d’una 
“obra molt bonica sobre la solidaritat entre els 

actors”. Ja ens avisa, tanmateix, 
que Die 120 tage von Sodom és 
una peça dura de mirar perquè 
sap que hi haurà espectadors que 
s’aixecaran del pati de butaques.

El teatre, segons Rau, és un 
exercici de voyeurisme, ja que es 
basa “en algú en la fosca que mira”. I 
aquí és on tensa la corda el director. 
“Som culpables per mirar?”, es 
pregunta, de nou. I interpel·la 

directament l’espectador: “Per què mirem el 
patiment dels altres? Per què ens agrada mirar 
quan dos actors carden en un escenari?”. I 
afegeix: “Estem acostumats a imaginar que 
les coses no passen de debò, com el canvi 
climàtic, on sempre tenen la culpa els altres, o la 
immigració, quan hi ha centenars de persones 
treballant al camp del sud d’Itàlia explotats 
per la màfia, centenars de persones deixades 

de la mà de Déu”. Ja ho deia Sartre: 
“L’infern són els altres”. 

 Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec. 

Divendres 22 i dissabte 23. 15-26 €.

“Pasolini 
mostra a 
‘Saló’ que 
la burgesia 
mata la 
vida”
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