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Entrevista: Carles Mallol i Inés BozaLacompanyia
SenzaTemporevisalanovel·la ‘Ladonajusta’,deS.Márai

“Preferimlapersona
amostrarlatècnica”

Andreu Gomila
BARCELONA

Després d’estrenar L’home, la dona i
l’altradonaalFestivalTemporadaAlta
l’octubre passat, la companyia Senza
Tempo aterra demà al Mercat de les
Flors per portar-nos aquesta particu-
lar revisió de la novel·la La dona justa,
del subtil i profund escriptor hongarès
Sandor Márai. Carles Mallol, creador
de la companyia amb Inés Boza, balla
a l’escenariambVivianeCalvittideMo-
raes i Mercedes Recacha.

¿Com ho heu fet per traslladar aques-
ta recerca de l’ànima humana que
porta a terme Márai al llenguatge de
la dansa?
C.M. Al començament dels assajos
se’ns va aparèixer La dona justa,
però no hem seguit el llibre ni n’hen
fet cap versió. Hi ha alguna petita re-
ferència. Un cop acabada la peça, del
que m’he adonat és que hi ha quedat
l’esperit de la novel·la i l’ànima de
l’autor. Márai era una persona molt
profunda, fosca, que va fugir dels
nazis, que els comunistes també van
prohibir i va acabar suïcidant-se
abans de la caiguda del mur de Ber-
lín. Nosaltres hem passat per sobre
de tot això i n’hem mantingut l’espe-
rit. Els tres intèrprets de la peça ens
hi hem implicat molt. I per això ha
estat una producció dura.

En què es nota aquesta implicació?
C.M. El tema és l’home i la dona, una
característica nostra...
I.B. Nosaltres busquem l’ànima hu-
mana. Sempre a les nostres feines hi
ha molta recerca, moltes coses que
es queden als calaixos i que després
potser no es veuen a l’espectacle, per-
què apostem per la senzillesa.

C.M. Aquesta peça és molt senzilla
i, també, molt austera. Nosaltres
també busquem la veritat. De nos-
altres sempre s’ha dit que tendim
cap a l’humor, la ironia. Aquí, però,
és potser la peça dels últims temps
que menys en té. Ha estat un repte
personal: parlem d’amor, de desa-
mor, de trobades i, sobretot, de soli-
tud. Els tres intèrprets som gent
madura.

Parleu d’austeritat. Quin ha estat el
plantejament? A la novel·la hi ha una
dona que explica la història d’un
home, aquest que explica la d’una
altra dona, i aquesta que parla d’ell.
I.B. Al principi sí que hi havia tres
solos, però vam acabar trencant
aquesta idea.
C.M. Els tres personatges, hi són
des del començament. Es troben en
un bosc. Juguem amb les ombres,
amb foscors, a buscar-se, a perdre’s,
a trobar-se. Hi ha històries entre-
creuades.
I.B. Sí que hi ha tres mirades dife-
rents sobre la mateixa història. Però
ens vam adonar que el que més ens
interessava era una mirada més dis-
tant, que es pogués endinsar en la
història. És una mirada nostra, con-
temporània, que no és dins la histò-
ria i explica al públic què està pas-
sant. Finalment és una peça molt
frontal, molt de cara al públic.

Sou fidels, doncs, al vostre decanta-
ment cap a la dansa-teatre.
I.B. Sí, des de sempre. Cada espec-
tacle demana el que demana.
L’últim muntatge, La canción de
Margarita, potser requeria un punt
més de teatralitat, amb textos inclo-
sos. Ara potser no calen, però la ma-
nera de fer és la mateixa.

Teniu un segell que molts han copiat.
I.B. Quan vam començar, això de
mesclar dansa i teatre poca gent ho
feia en aquest país. El 1990 es ten-
dia cap a la solemnitat. I nosaltres
apostàvem pels espectacles més
emocionals, menys coreografiats,
amb més relació amb el públic. Ara
això es fa molt: la teatralitat ja està
incorporada.
C.M. Si hagués de posar-nos un se-
gell, crec que nosaltres ens decan-
tem més cap a la persona que cap a
la tècnica. No volem ensenyar aques-
ta tècnica, volem que es vegin perso-
nes dalt de l’escenari. Sempre hi ha
un punt de comunicació entre els
que són dalt de l’escenari i els que
són a la platea. Tots tenen una gran
capacitat d’imaginació i l’únic que
fas tu és provocar-la amb l’acció.
I.B. Sempre treballem amb materi-
als escènics molt senzills, molt con-
crets. Mirem cap a la poesia, cap al
surrealisme. Tothom pot ballar sol a
casa. I perquè hi hagi teatre, com
diu Peter Brook, calen un actor i un
espectador. Nosaltres anem per
aquí. La dansa, per nosaltres, és un
mitjà, no un fi. Un mitjà per contar
el que volem contar.

Senza Tempo és una de les companyi-
es més veteranes del país. Estem tan
bé com diuen?
C.M. N’hi ha de més antigues... Hi
ha hagut una millora força substan-
cial quant als recursos econòmics,
sobretot de part del departament
de Cultura, aquests últims tres
anys. S’ha notat tant perquè partí-
em de zero. Ara hi ha més compa-
nyies, hi ha les residències, el pú-
blic té accés a més coses... Però cal
continuar treballant i fer balanç
d’aquí a deu anys. ■

Carles Mallol i Inés Boza van fundar la companyia Senza Tempo el 1990 ■ FRANCESC MELCION

l’autoengany, els intents de
fuga, la desesperació. Tot
està filmat d’una manera
sòbria, conscient que la
crueltat arbitrària però sis-
temàtica del nazisme pot
fer que qualsevol efectisme
sembli gratuït. O immoral.
Cinematogràficament la
pel·lícula és senzilla però
efectiva, perquè no pretén
sinó explicar uns fets amb
la màxima contundència i
veracitat. A aconseguir-ho,
hi ajuden la interpretació
mesurada i intensa dels ac-
tors i, en especial, la força

de la realitat i la història; és
a dir: el fet que l’espectador
sàpiga que allò, en veritat,
va succeir. El último tren a
Auschwitz produeix estu-
por i desassossec, perquè
és capaç de contar, amb
honestedat artística i hu-
mana, una història terrible.
Que espanta, indigna i
commou.

*
‘El último tren a Auschwitz’,
ALEMANYA, 2006. DIR.:
JOSEPH VILSMAIER I DANA
VAVROVA. ACT.: BRIGITTE
GROTHUM, GEDEON
BURKHARD

Corria el mes d’abril
de l’any 1943 quan
els ministres nazis

Goebbels i Speer decidiren
fer un regal d’aniversari a
Hitler. El regal consistia en
la deportació a un camp
d’extermini dels últims 688
jueus que quedaven a Ber-
lín. El último tren a Ausch-
witz conta la història d’un
grup d’aquests jueus
–homes, dones, ancians,
nens, nadons– que hague-
ren de compartir vagó du-
rant aquell funest trajecte.
Potser és el tret que més
clarament distingeix
aquesta pel·lícula de les al-
tres que s’han fet sobre
l’Holocaust: el fet de cen-
trar tota la seva atenció, no
en la discriminació i perse-
cució dels jueus a les ciu-
tats i els guetos ni tampoc
en l’extermini pròpiament
dit, sinó en l’impasse del
viatge –duríssim– que els
porta d’un lloc a un altre.

En mans de Polanski,
aquest material hauria
pogut donar una pel·lícula
claustrofòbica, com un de-
liri malsà. En aquest cas, els
codirectors Wilsmaier i Va-
vrova han preferit donar
una visió purament realista
sobre la quotidianitat del
vagó, i tot el que deriva
d’una situació tan extrema:
la solidaritat, l’angoixa,

Crítiques*cinema

El pitjor viatge

Els directors han
preferit donar
una visió
purament realista

PereAntoniPons

A La estrella ausente el tre-
ballador d’una fàbrica italia-
na venuda als asiàtics i una
traductora xinesa van
amunt i avall pel país de
Mao per tal de trobar una
foneria. Però la càrrega crí-
tica i poètica ha desapare-
gut del cinema d’Amelio, i la
seva visió de la Xina, el que
pretén ser la radiografia
d’un país en transformació,
de camí cap al capitalisme
salvatge, esdevé el reflex
d’un itinerari repetitiu i
avorrit i, el que és pitjor, la
demostració que el cineas-
ta ja no sap filmar la realitat
que l’envolta. Més que un
relat com cal, sembla un
documental televisiu sobre
el gegant asiàtic adornat
amb la història de dos per-
sonatges concebuts d’una
manera tòpica i previsible.
La mirada del turista, enca-
ra que sigui un turista cultu-
ral, mai no és productiva.

*
‘La estrella ausente’, ITÀLIA-
FRANÇA-SUÏSSA, 2006. DIR.:
GIANNI AMELIO. ACT.: SERGIO
CASTELLITTO, TAI LING

Va haver-hi un temps
en què Gianni Ame-
lio era considerat

una de les grans esperan-
ces del cinema europeu.
Era l’època que va filmar
Niños robados (1992) i
Amèrica (1994), dues peces
mestres que es capbussa-
ven en la decadència políti-
ca i moral del continent
amb eines heretades del
millor neorealisme i amb
tocs d’una exaltada poesia
èpica. Després de Cosí ride-
vano (1998), la filmografia
d’Amelio va entrar en una
fase de ralentització que
ara per ara únicament ha
donat dos productes. Si Las
llaves de casa (2004) era
un melodrama cridaner in-
digne del seu autor, La es-
trella ausente vol recupe-
rar el millor Amelio i posar-
lo al dia, amb resultats més
aviat insatisfactoris.

A Amèrica un jove arri-
bista i un ancià sense me-
mòria recorrien Albània a la
recerca de l’ànima d’una
Europa en descomposició.

Turisme cultural
CarlosLosilla


