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Rainer Werner Fassbinder i l’actriu Rosel Zech al film ‘L’ansietat de Veronika Voss’

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Tallers d’escenificació

Rellegir ‘Les llàgrimes
amargues de Petra von

Kant’ trenta anys després,
en un món completament

diferent, és una manera de
posar-la a prova

1. Els tallers
Cada any l’Institut del Teatre ofereix
per aquestes dates l’oportunitat de
veure els treballs dels estudiants de
direcció escènica que es graduen. En
aquesta ocasió, del 22 de març al 13 de
maig, s’han ofert al nou Teatre Estudi
de l’edifici que l’Institut acaba d’estre-
nar amb tants problemes, des dels es-
tatuts de la institució fins a la falta de
coordinació interna. Tanmateix, la vi-
da acadèmica ha seguit fent el seu curs
–lògicament no sense tensions–, i una
nova promoció d’estudi-
ants ens ofereixen els seus
treballs. Es tracta d’alum-
nes de quart curs de l’espe-
cialitat de direcció que te-
nen, per primera vegada, la
responsabilitat de dirigir
un espectacle. Tal com ens
recorda el programa, “en
aquests tallers els alumnes
fan el treball d’un veritable
director. Són els seus tre-
balls de fi de carrera i (...)
l’Institut del Teatre els posa
a l’abast els mitjans tècnics
bàsics. [Ells, els estudiants],
busquen els seus col·labo-
radors, des de l’escenògraf
fins als actors i actrius que
componen l’espectacle.
L’escenari es converteix en
un projecte real”.

Enguany, els treballs que
s’han presentat són Sets, di-
rigit per Lydia Canals, La
mandràgora, de Niccoló
Macchiavelli, en traducció
de Montserrat Puig i direc-
ció de Montse Peralta, Kiss
me, Kate, llibret de Samuel i
Bella Spewack i música i
lletres de Cole Porter, dirigit
i adaptat per Sílvia Sanfeliu
a partir de les cançons traduïdes per
David Pintó i Sílvia Sanfeliu mateixa.
Per últim, s’ha presentat Les llàgrimes
amargues de Petra von Kant, de Rainer
Werner Fassbinder, en traducció de
Jaume Melendres i direcció de Cèsar
Martínez. Dissortadament, només m’ha
estat possible d’assistir al muntatge de
Fassbinder i de veure en vídeo el musi-
cal dirigit per Sílvia Sanfeliu. Amb tot,
hi ha unanimitat entre els professors i
els assistents habituals a dir que tots
quatre espectacles superaven de molt el
nivell d’un treball de final de carrera i
que, amb els retocs que calguessin, eren
uns treballs perfectament defensables
en el terreny professional. M’hauria
agradat poder referir-me a tots ells amb
una certa extensió, però com que el te-
atre s’ha de viure com una experiència
viva, limitaré aquest comentari al
muntatge que em va ser possible de
veure en directe.

2. Fassbinder
Fassbinder va néixer el 1945, tres set-
manes després de la caiguda del Tercer
Reich, i va morir el 10 de juny de 1982,
a Munic, d’una sobredosi de cocaïna.
Abandonat pel seu pare, que era met-
ge, i criat per una mare malalta de tu-
berculosi, que era traductora, Fassbin-
der va créixer en un ambient marginal,

fent oficis diversos i en una atmosfera
de prostitució i delinqüència. A quinze
anys va prendre plena consciència de
la seva homosexualitat en enamorar-se
del carnisser del barri, i als vint, amb
poquíssima formació, es va llançar a
l’aventura desenfrenada d’escriure
textos teatrals, dirigir-los i interpre-
tar-los, alhora que impulsava diversos
projectes com ara la companyia Amti-
teatre de l’any 1968. Però la seva veri-
table dèria era fer cinema i, a partir de
1969 fins a la seva mort, va arribar a
dirigir quaranta-tres pel·lícules.

Fassbinder, que idolatrava Brecht,
que se sentia fascinat per Marx i que
veia en Freud l’home que havia obert
les portes de la veritat més profunda
dels éssers humans, es va centrar en les
seves pel·lícules i en els seus textos te-
atrals en les difícils i torturades rela-
cions d’uns éssers humans que tendi-
en, com ell, a l’autodestrucció.

En el rerefons de tot això hi havia
tant les revoltes del 68 com la crisi que
va aflorar a l’Alemanya dels anys 70,
especialment en una generació que no
havia participat en el nazisme i que,
tanmateix, en patia les conseqüències.
El sistema s’havia d’enderrocar, els va-
lors en què aquest sistema es basava no
eren útils, i no hi havia més certesa
que la culpa innocent pel passat i el
desesper d’un futur en què no creien...
En aquestes circumstàncies, i tenint en

compte els seus condicionants famili-
ars i personals, no és estrany que Fas-
sbinder preferís les històries tortura-
des, els retrats desesperats, les agonies
terminals i les solituds més esglaiado-
res. El sexe, la infelicitat, la violència i
la mort afloren contínuament en la
seva obra, però, amb tot, el factor de-
terminant era la furiosa lluita contra
el temps, el voler anar més de pressa
que els altres, l’acceleració constant, el
no poder aturar-se, el suïcidi lent. Això
de banda, a Fassbinder el devorava una
ambició sense mesura que el duia a

voler fer una obra diferent i, al mateix
temps, que arribés a un públic majo-
ritari. Així s’explica, en part, el plan-
tejament obertament melodramàtic
d’algunes de les seves produccions. Per
si encara calia augmentar la tensió, el
seu ritme de treball, el seu tarannà, els
temes que tractava i la manera com ho
feia, contínuament li creaven enemics
a mort.

3. Petra
Les aportacions que Fassbinder hagi fet
al teatre i al cinema alemanys dels
anys 70 i 80 se sustenten tant en el seu
indubtable talent com en el fet –i
potser sempre és així– que el creador
dóna exactament allò que la societat
necessita. No em refereixo, és clar, a
afalagar el públic més vulgar, sinó
justament al contrari: a mostrar en
carn viva, sense pudor, les contradic-
cions profundes del món des d’on es
treballa. Aleshores l’obra esdevé ne-
cessària, reveladora i, més enllà de les
estètiques momentànies, té possibili-
tats de sobreviure. Ho dic perquè, re-
tornar ara a una obra escrita l’any
1971, Les llàgrimes amargues de Petra von
Kant, ens obliga a rellegir-la sense la
pressió de l’estètica del cinema del
mateix Fassbinder, que es va estendre
per Europa envoltat d’escàndol i dei-

xant una estela de morbositat on els
sentiments sempre eren obscurs i per-
vertits. Rellegir-la trenta anys després,
en un món completament diferent, no
deixa de ser una manera de posar-la a
prova. Vista des d’ara –si més no vista
des de la proposta de Cèsar Martínez,
l’alumne que ha presentat aquest ta-
ller–, la Petra de Fassbinder sembla
construir-se prioritàriament a partir
de “sentiments amb els quals convivim
diàriament i que es podrien resumir
en una sola emoció: la por. Por del
desconegut, por de no ser acceptats

simplement per qui som i
no pel que representem
ser, por d’acceptar els al-
tres, por de no ser esti-
mats”. Si tenim en compte
la forta càrrega autobio-
gràfica de l’obra (un ésser
homosexual, triomfador,
sol, que se sent explotat i
que explota els altres, col-
pejat per l’amor...), el text
es fa transparent i, més en-
llà de la tortuosa i sòrdida
estètica Fassbinder, veiem
que se’ns presenta la histò-
ria, certament amb tocs
melodramàtics sàviament
administrats, d’una solitud
i d’una ambició.

El muntatge, d’una gran
nuesa i una enorme econo-
mia de mitjans, se centra
justament en els diferents
sistemes de relacions de
Petra von Kant. La seva au-
xiliar, de fet la seva esclava,
és fosca, silenciosa, amar-
ga, amb talent, i es passa
llargues estones en la zona
fosca, treballant darrere
d’una taula; les seves ami-
gues són superficials, lleu-
geres, lluminoses, i entren i

surten per no res; la noia de qui Petra
s’enamora és vulgar, sense entranyes,
una còpia de la còpia de la còpia..., i
acaba desplaçant la veritable Petra
gairebé fins a la substitució; la seva
mare i la seva filla viuen a costa d’ella
sense entendre-la, desconeixent-la, ig-
norant-la, o basant-se en sentiments
adotzenats que no volen dir res...

Damunt d’una gran estora blanca,
en el centre de la qual hi ha un enor-
me sofà-llit-habitacle rectangular, Pe-
viu la força del seu èxit i la passió del
sexe. Després, aquest rectangle es re-
duirà a una miniatura i els referents
queden pràcticament limitats a un
telèfon, un tocadiscos i un servei de
begudes. Es manté sempre la blancor
de l’estora que cobreix gran part de
l’escena, una blancor de fons que ens
mostra el més profund de l’ànima
d’aquest ésser triomfador i dissortat
que, en el fons, només busca l’amor i
la comprensió, com tothom.

Elisabet Alemany, Bàrbara Glaenzel
i Raimon Rius han tingut cura de
l’escenografia, el vestuari i la il·lumi-
nació. Les actrius Nausica Bonnín,
Sílvia Oliver, Eugènia Gonzàlez i Mar-
ta Rafa han entès perfectament la
proposta del director, i especialment
Ester Majós, que ens va oferir una Pe-
tra magnífica.


