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ENTREVISTA JORDI BORDES

Georges Lavaudant Director d’escena

“L’assaig ha de ser
un espai inesperat”

n els racons dels teatres hi ha uns
personatges que aixequen molta
curiositat. Són atents, discrets, for-

mals, amb una aura de saviesa i d’un
temps en què el director, potser, havia de
guanyar-se els actors a la sala d’assaig.
Aquesta saviesa i educació, però, no els
resta ni una engruna de curiositat. La mi-
rada és profunda però, alhora, espurneja
quan troben un repte amb què enfrontar-
se i seguir creixent. Georges Lavaudant és
un d’aquests personatges, interessat i
agraït, que li agrada trobar moments de
conversa. Diu que no entén el català, però
sí que el domina. El que passa és que,
mentre li tradueixen, reordena pacient-
ment el discurs i serveix una rèplica mesu-
rada. No hi ha persona que hagi treballat
en aquesta producció que no alabi la seva
manera de dirigir. Confia en els actors i
s’hi entrega a la sala d’assaig (possible-
ment, el lloc més cobejat d’aquest home
alt, d’espatlles carregades, caminar pausat
i papers amb notes a la motxilla).

Vostè diu: “Mirar la vida i sorprendre’ns per
la varietat del món. Vull seguir amb aquesta
idea ingènua.” És difícil mantenir una mira-
da tendra quan ja s’és adult i experimentat...
És evident que sóc un professional però
aquest aspecte, en el teatre, no és sufi-
cient: en aquesta feina hem de tenir les
ganes de sorprendre’ns. En aquestes
obres d’Arthur Miller l’actor és el 95%.
La posada en escena ha de servir per en-
senyar l’actor. Ara, això no vol dir que no
calgui defensar una idea estètica o intel-
lectual. Cal acompanyar l’actor, guiar-lo
sense incomodar-lo. En totes les situa-
cions hi hem de buscar la sorpresa. A la
sala d’assaig, s’hi ha d’anar obert, amb la
pàgina en blanc. No cal arribar a pujar
l’acció de seguida; s’ha de tenir confiança
que tot vagi creixent, al seu moment.
Si és tan important l’actor, la tria del reparti-
ment és clau. Com ho fa?
És evident que aquest muntatge seria dife-
rent si, en comptes d’estar protagonitzat
per Eduard Fernández, ho hagués fet en
Lluís Homar o en Jordi Boixaderas [amb

E qui ha treballat en anteriors produccions a
Catalunya]. Però jo no tinc la sort de conèi-
xer els actors que poden fer aquesta pro-
ducció. En aquest cas, he fet confiança a
Borja Sitjà, que ens coneixem des que el
programàvem a l’Odéon de París. I també
ho he pogut assumir perquè puc comptar
amb l’assessorament d’Ariel García Valdés
d’ajudant de direcció i d’Ester Nadal, que
coneixen la llengua i l’accentuació.
Arthur Miller dóna per emocionar-se? És un
autor molt fosc, d’un realisme molt degra-
dat...
Sempre mirem d’afrontar diferent obres
clàssiques, com el Macbeth de Shakespea-
re o Les tres germanes de Txèkhov. Evi-
dentment, el to sòrdid d’aquest Miller hi
és, però la sorpresa que ens hem trobat és
que hi ha un cert miracle.
I aquest miracle és redemptor de tot el qua-
dre d’enganys?
El personatge principal és Eddie Carboni
(Eduard Fernández). Ell serà capaç de
trair els seus propis valors. S’atreveix a
denunciar, a trair el seus companys, i co-
met el pecat mortal. Però és des d’aquesta
falta que es permet conèixer-se a si ma-
teix. Al final, no se sap bé si el maten o,
en realitat, se suïcida.
El teatre ha de contaminar-se de l’actualitat
per interessar l’espectador d’avui?
Sí. El teatre mai no és un objecte arqueo-
lògic. Ara la qüestió és la immigració. En
aquesta obra es pot veure la immigració
dels anys cinquanta a Nova York. Aquell
Brooklyn és molt diferent de la immigra-
ció d’avui a Europa, per exemple. El que
ens ensenya és que és diferent i és aquesta
diferència que posa de relleu la immigra-
ció d’ara. Però hi ha altres paràmetres
que es mantenen; no són únicament del
1950. Al final la passió humana ens porta
sempre, o potser, a les pitjors catàstrofes.
Miller coneixia molt bé les bandes. Les
màfies d’ara són molt diferents de la ita-
liana de Brooklyn però segueixen sent
xarxes que exploten la misèria d’aquella
gent. Si no hi hagués benefici, no hi hau-
ria aquest tipus d’immigració.
I l’amor tràgic?

PANORAMA
DES DEL PONT
Arthur Miller
Director:
Georges Lavaudant
Intèrprets: Eduard
Fernández, Jordi
Martínez, Mercè
Pons, Marina Salas,
Marcel Borràs, Pep
Ambròs, Rafa Cruz,
Sergi Vallès
Dia i lloc: Al Teatre
Romea fins al 10
d’abril
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L’altre tema és l’amor per la seva neboda
(no és ben bé un incest). És un amor exa-
gerat que s’emmarca en una societat tra-
dicional, molt moral, molt diferent de la
d’ara. Avui no hi hauria el mateix con-
flicte perquè en comptes de consultar un
advocat, aniria al psicoanalista! [riu].
L’interès de l’obra és mostrar una mena
d’experiment químic: Miller ajunta dos
elements que mai no s’haurien trobat,
com són el dilema de les màfies de la im-
migració i l’amor i propicia una història
explosiva.
I com s’explica a escena? Amb un espai re-
alista?
Amb una caixa negra. Nosaltres obser-
vem aquest experiment que pateixen els
personatges. El punt de vista ja està insi-
nuat en l’obra perquè l’advocat Alfieri
(Jordi Martínez) és com un corifeu que
observa els esdeveniments.
Quin és el procés de treball a la sala d’as-
saig?
El que hauríem de fer és no preparar-nos
gens. Però això ens generaria massa an-
goixa, tot i que seria l’ideal. Un cop, un
actor molt reconegut de la Commedie
Française, que ha treballat amb directors
com Patrices Chereau, em va demanar el
primer dia d’assaig: “Sorprèn-me.” L’as-
saig ha de ser un moment de vida extra-
ordinari; mai no ha de ser un treball car-
regós. Si en els assaigs no hi ha instants
de sorpresa, se’n ressentirà l’espectacle fi-
nal. L’assaig ha de ser un moment ines-
perat. Després ja sabem que caldrà fixar
el material, això és part de l’ofici. Però si
només és feina, hi falta alguna cosa.
Com és el treball amb el llenguatge?
És com si fessis servir un pinzell desen-
terrant les paraules com si fossis un ar-
queòleg. La primera feina es fa, ja, amb el
traductor (Joan Sellent) que ha de trobar
la paraula justa per definir la situació. En
aquest cas, ha sabut trobar, fins i tot
apropiar-se de la llengua d’Arthur Miller:
reproduir els tics i els dubtes que es tro-
ben en el text original. Mirant de molt a
prop la traducció, ens adonem que es
tracta d’un fals naturalisme: tot està rees-
crit. Semblen unes rèpliques molt plane-
res, però en realitat no parlem així; és la
llengua de Miller.
La base és aquesta llengua, doncs.
El públic, realment, no és conscient del
temps que podem passar per entendre les
frases, per molt quotidianes que siguin.
Contínuament ens preguntem què vol
dir, ens situem en el temps que es va es-
criure. Després ve el treball de l’actor de
dir aquelles paraules des del seu perso-
natge i et preguntes com neixen les fra-
ses. És apassionant de descobrir-ho. És
com l’arqueòleg que desenterra, pacient-
ment, un objecte per al seu estudi. Per
paradoxal que sembli, ens ha costat més
entendre-la que una obra de Sòfocles o
de Shakespeare perquè ja saps, d’entrada,
que és molt complicada. Aquí les cites

Curiós. Georges
Lavaudant, fa uns
dies a la seu de
Focus, al Poblenou
ORIOL DURAN

són senzilles però és quan les vas rellegint
que hi veus els petits obstacles. En aques-
ta versió del clàssic de Miller la cerca més
enigmàtica han estat les rèpliques d’Al-
fieri. És apassionant, un treball que dóna
molta joia.
Ha dirigit obres de Molière, Txèkhov, Sha-
kespeare, darrerament Tennessee Williams i
ara Arthur Miller... N’hi ha algun que l’hagi
sorprès més que altres?
Només puc donar una resposta conven-
cional. Cada vegada que t’hi enfrontes es
diferent. És cert que si munto un Hamlet,
que ja n’he vist 15, tindré moltes referèn-
cies i molts entorns a tenir en compte,
mentre que si és un text contemporani
per estrenar, sense referències, serà molt
diferent.
Abans parlava de Borja Sitjà, fins aquesta
temporada director artístic del Romea. Ara
substitueix Domènec Reixach al Teatre de
l’Archipel, a Perpinyà. Va guanyar la plaça a
través d’un concurs. Reixach, fa unes set-
manes, ens deia que els directors de teatres
a França són com una mena de guàrdies ci-
vils que van saltant de caserna en caserna

per culpa d’una burocràcia massa rígida...
Vostè també ha patit aquest canvi constant
de teatres. Què en pensa?
Hi ha una gran part de veritat, molts di-
rectors van movent-se d’un lloc a un al-
tre. Però també cal dir que la xarxa de
teatres a França és única al món. En el
fons, tenim la sort de poder-la criticar
perquè existeix. Entre els teatres públics
i les escenes nacionals escampades per
tot el territori, nodreix un mapa molt
ric amb una cinquantena d’espais de
programació. També cal admetre que
una certa funcionarització del director
és un perill, com si fos el d’una caserna.
En l’art no es poden establir objectius
com en l’esport o l’educació. En l’art,
sempre hi ha una gran part de subjecti-
vitat. A França, es coneix com l’efecte del
príncep: es fa una tria arbitrària sense es-
coltar gaire els arguments i es premia el
seu recorregut. Encara que ens multipli-
quin els programes i els controls, al final
sempre s’ha de tenir algú que hem
d’imaginar que farà una programació
extraordinària. Mai no es tria sobre el
projecte, tothom ho sap.
Doncs, precisament, Reixach comenta que
si va substituir-lo en Sitjà va ser pel projec-
te, perquè corria la brama que ja era hora

“L’art ha de
ser, en certa
manera, el
mal gust”
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que l’Archipel (dirigit pel mateix Reixach
des d’abans de la inauguració) el dirigís un
artista francès...
Si és així, ho celebro. Però és evident que
no seria només pel projecte, també de-
vien valorar molt el recorregut, des de
l’Odéon als anys de direcció del Festival
Grec... Segur que van capitalitzar les se-
ves experiències. Només amb el progra-
ma, no hagués accedit a la final.
Com hem d’entendre la cultura a Europa?
Serà el que ens acabarà convertint en una
comunitat cohesionada?
La cultura és un element que no entra
des de la racionalitat. S’ha de deixar que

respiri lliure. A Brussel·les, es poden fer
plans, calcular percentatges, però l’art ha
d’estar en contradicció amb la racionali-
tat. L’art ha de ser, en certa manera, el
mal gust. A Europa, tenim la cultura que
hi pot existir perquè no hi ha una sola
llengua ni una sola memòria. Són moltes
les diferències entre Catalunya i Lituània
o entre Sicília i Escòcia. Les coses són di-
ferents d’un lloc a un altre. I aquesta és la
riquesa que no existeix pràcticament en
cal altre lloc del món. Per això és contra-
dictori voler modificar les identitats.
Aquest és el cor del problema.

ENTREVISTA J.B.

La potència de la cultura europea és que és
diversa, doncs?
Si no mirem les grans produccions i ana-
litzem el teatre, la dansa, la música expe-
rimental, és ben bé així: diversa.
Des del 1999 assisteix a alguna direcció a
Catalunya. Què opina dels directors actuals?
Desgraciadament, quan vinc a Barcelona
m’haig de tancar a preparar posades en
escena. Veig habitualment posades en es-
cena de Lluís Pasqual, Àlex Rigola o Ca-
lixto Bieito quan em moc per festivals. La
primera setmana que vam venir a assajar
Panorama des del pont, vaig anar a veure
El rei Lear d’en Pasqual. En tenia moltes
ganes, perquè admiro Núria Espert.
Quan hagi de tornar per fer el seguiment
de l’espectacle confio poder veure el nou
muntatge de Lluís Homar al TNC [El
professor Bernhardi].
Per què va voler reposar ‘La rose et la ha-
che’? Què hi podia haver de novetat, de sor-
presa?
La gran sorpresa era saber si la tornarien
a veure els que l’havien vist 15 anys
abans. Sempre hi ha la por que l’obra que
s’ha guanyat un lloc temps enrere no
aguanti bé el temps. També volíem veure
com responia el públic que no la va po-
der veure llavors. De fet, m’agradaria tor-
nar-la a muntar abans que no anem en
cadira de rodes [riu]. Haig de convèncer
Ariel. Hi ha gent interessada a progra-
mar-la al Japó i als Estats Units Seria una
gran aventura...
Què té d’especial aquesta adaptació de ‘Ri-
card III’?
És d’aquells espectacles que sorprenen
molt la gent. El gran avantatge és que són
només cinc actors a escena ❋

“La riquesa
d’Europa és
la seva
diversitat”

Al cartell El director
confia cegament en
el repartiment de
’Panorama des del
pont‘, seleccionat
pel seu antic
company de l’Odéon
Borja Sitjà 
ORIOL DURAN

Una majoria
d’edat a Catalunya
Georges Lavaudant és un director
venerat a Europa. Per força. Des del
bressol de França ha anat eixamplant
les col·laboracions arreu, fins i tot,
puntualment, fent dissenys de llum
per a coreografies de dansa. Domènec
Reixach el va portar a la sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya amb Els
gegants de la muntanya de Luigi
Pirandello, al 1999: ara fa
pràcticament els 18 anys d’una
majoria d’edat. Periòdicament, ha
seguit tenint presència en la cartellera
catalana sense ser un director assidu.
Altres exemples són: Coriolà (TNC,
2002), Le rose et la hache (Sala
Tallers, 2005, en què ell també hi
actuava al costat del seu còmplice
Ariel García Valdés), Play Strindberg
(Sala Gran, 2007), Edipo, una trilogía
(Grec, 2009) a partir del text de
Sòfocles, i novament al TNC, El
misantrop, de Molière (2011).
Lavaudant compta més de tres
dècades de direcció i manté la seva
curiositat per Shakespeare o pels
autors contemporanis francesos. Miller
semblava massa tancat en una època,
com Tennessee Williams. Després
d’afrontar La nit de la iguana
(Bobigny, 2009) de Tennessee, va
comprovar que hi havia un ressò que
interessava. Per això, s’atreveix a
afrontar aquest Miller. Sempre és jove.




