
 la tardor de 1993, una obra de Bernard-Marie
Koltès, Roberto Zucco, va servir per fer la con-
sagració teatral del Palau de l’Agricultura com

a nova seu del Teatre Lliure. Encara tot era en obres, a
mig fer i aquell escenari improvisat es va convertir en
l’espai perfecte per representar una tragèdia dura, tèrbo-
la i contemporània, com és Roberto Zucco, de la qual
Lluís Pasqual en va aconseguir una versió inoblidable.
Encara recordem la interpretació que feia Francesc Ore-
lla en aquella obra i ara, Orella, al costat d’altres mem-
bres d’aquell repartiment, com Andreu Benito o Jordi
Bosch, tornen a interpretar Koltès en l’estrena de la
temporada del Lliure: La nit just abans dels boscos.
Koltès té sort en el Lliure, més que Shakespeare. Rigola
ha fet un muntatge que accentua el to poètic del text,
s’ha estalviat les arbitrarietats inútils –només hi ha una
mena de títols de crèdit cinematogràfics enmig de
l’obra que no duren ni molesten gaire– i en comptes de
músiques estridents aquí hi ha, en algun moment, un

A subratllat minimalista, misteriós i suggeridor. Davant
de tot, La nit just abans dels boscos és un gran text, un
monòleg, que aquí es reparteixen sis actors. Un text bo
només necessita bons actors que el diguin. Tota la resta
és accessori i val més que sigui secundari. Rigola sem-
bla que ho ha comprès i per això l’aposta forta del mun-
tatge és en la veu dels actors (Arquillué, Benito, Bosch,
Orella, Pou i Selvas) i en la manera com diuen el text.
Koltès parteix d’una situació patètica i aconsegueix ele-
var-la a la categoria de dramàtica. Un home sol, una nit
de pluja, estranger, maltractat, però coratjós, combatiu,
s’adreça a algú a qui ha trobat a la cantonada del carrer,
per res més que parlar, per tenir algú a qui explicar la se-
va pena. És un clochard, un rebel, més o menys un foll.
Un home perdut en una ciutat, que busca una habitació
d’hotel per acabar de passar el que resta de nit. Un home
sol en la selva urbana, contemporània. A partir d’aques-
ta situació elemental, Koltès va escriure un text punyent
que, al Lliure, es converteix en teatre de debò.
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Els actors de «La nit just abans dels boscos», de Bernard-
Marie Koltès, que ha dirigit Àlex Rigola. / LLUÍS SERRAT

otser ja resulta massa recur-
rent i un pèl gastada aquella
frase que, per explicar les di-
versitats ideològiques del
món jueu, fa així: «Dos jueus,

tres opinions». Però continua quotidià i
notori el fet que a l’Estat hebreu d’Israel
es discuteix absolutament tot, hi ha opi-
nions per a tots els gustos i més encara.
Un dels temes més actuals («important
important» –m’escriu l’amic Meïr en el
superlatiu de la llengua hebrea que repe-
teix la paraula per expressar així el grau
de significació), és la discussió sobre si
té sentit avui encara celebrar tal com Déu
mana (és un dir) les festes santes del ju-
daisme: Pasqua, Tabernacles, Iom Ki-
pur, Shavuot, Hanucà, etc.

El dilluns dia 23 de juliol passat al ves-
pre, començava la festa del Tixà-Be-Av
(el dia novè del mes Av). Milers de jueus
es reunien a les sinagogues i entonaven
les lúgubres melodies del Meguilat o Lli-
bre de les Lamentacions i dejunaven fins
l’endemà al vespre, plorant per la doble
destrucció del temple de Jerusalem.
D’altres milers de jueus anaven a la plat-
ja i a les piscines, protestaven pel tanca-

P
ment de restaurants i bars, i insultaven de
baix en baix o en veu alta «aquests reli-
giosos que ens imposen coses que no ens
van ni ens vénen». Una mostra més de la
gran diferència i allunyament entre reli-
giosos i laics a Israel. Quin sentit té un
dejuni mil·lenari per causa del temple
destruït i la llibertat perduda si ja hi ha un
Estat sobirà altra vegada? Què els passa
als jueus, per què no es toleren els uns als
altres? Aquestes festes religioses són un
anacronisme sense cap sentit al segle
XXI?

La mateixa estructura de l’Estat d’Is-
rael deu ser un reflex de la societat: al
parlament (Knesset), amb 120 diputats
repartits en 13 partits. El Kadima (Enda-
vant) que és majoritari, només té 28 di-
putats, ço és un escàs 23 per cent. Si no-
més tres partits de la dreta s’unissin, des-
bancarien de sobres el partit del govern;
però sembla no haver-hi res a fer, cada
partit predica i reclama qüestions tan
concretes i detallistes, cada partit està tan
poc disposat a afluixar, que la discrepàn-
cia sobre qualsevol detall sense impor-
tància fa que les posicions s’endureixin i
no es pugui ni tan sols començar a parlar

de res. Per exemple, el Partit dels Pensio-
nistes (7 diputats) sembla que hauria
d’estar d’acord, essencialment, amb el
que volen i proclamen d’altres partits
més o menys progressistes, però no. La
dreta dura del Likud (12 diputats) sem-
bla que s’hauria d’avenir amb els partits
ortodoxos més dretans com el Shas (12
diputats) o Israel Beitenu (Israel Casa
Nostra, 11 diputats). Doncs no, res a fer.
A Israel no hi ha aquest invent del grup
mixt i partits amb només un o dos dipu-
tats tiren dràsticament pel seu cantó, ben
sovint impedint acords de nivell estatal i
fins internacional. Les anècdotes són
desconcertants i nombroses tot al llarg de
les fins ara 17 legislatures de la Knesset.
El Tixà-Be-Av, el novè dia del mes d’Av,
que enguany s’ha celebrat el 24 de juliol,
no és pas qualsevol festa o commemora-
ció. El Gran Rabinat de Jerusalem, per
resssaltar-ne la importància, va editar un
fullet on després de proclamar que la
destrucció del Temple va significar la
destrucció i l’exili del poble d’Israel es-
collit per Déu per portar la pau i la felici-
tat al món sencer, recordava el següent:
Que el dia novè del mes d’Av de l’any

586 abans de l’era comuna fou destruït el
primer temple, que el mateix dia de l’any
70 de la nostra era fou destruït el segon
temple, que el mateix dia de l’any 135
caigué Beitar, l’última fortalesa de Bar
Kochba, el cabdill jueu enfrontat als ro-
mans. I sempre el mateix dia nou
d’aquest mes jueu, l’any 1290 foren ex-
pulsats els jueus d’Anglaterra, el 1306
van ser expulsats de França (fins a la Re-
volució Francesa), el 1492 ho foren
d’Espanya (fins el 1924) i el 1670, expul-
sats d’Àustria. El 1941 els jueus de Polò-
nia van ser obligats a tancar-se en els
guetos nazis, i el Tixà-Be-Av de 1943 va
ser arrasat el gueto de Varsòvia. Al final
del díptic que el Gran Rabinat de Jerusa-
lem feia repartir el 23 de juliol passat,
s’hi llegia: «Quin valor té un poble sense
arrels si es basa en l’oblit, si en lloc
d’aprofundir entre la seva gent l’origen i
el coneixement de les fonts, s’allunya del
record i tapa els porus per on el poble res-
pira i rep la seva raó de ser? Podia haver
aixecat el nostre poble un moviment de
ressorgiment tan immens si no hagués
conservat amb tenacitat santa el record
de la seva destrucció?»
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