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El director suís Milo Rau, que ens va estremir amb Five Easy Pieces fa dues 
temporades, trasllada a escena els escrits del marquès de Sade i el cinema de 
Pier Paolo Pasolini. Un joc de la mirada entre realitat i ficció amb els actors de 
la Schauspielhaus Zürich i de Theater HORA, una companyia formada per 
persones amb discapacitat intel·lectual. Teatre polític d’investigació sobre la 
veritat, la bellesa i la bondat. 

 

Die 120 Tage von Sodom es va estrenar el 10 de febrer de 2017 a la 
Schiffbau/Box de la Schauspielhaus Zürich. 

més informació  

https://www.schauspielhaus.ch/en/ 
http://www.hora.ch/2013/index.php?s=2 
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Montjuïc – 22 i 23 de febrer 

Die 120 Tage von Sodom 
creació i direcció Milo Rau 
cia. Schauspielhaus Zürich i Theater HORA  
 

intèrprets Noha Badir, Remo Beuggert, Gianni Blumer, Matthias 
Brücker, Nikolai Gralak, Matthias Grandjean, Julia 
Häusermann, Sara Hess, Robert Hunger-Bühler, Dagna 
Litzenberger Vinet, Michael Neuenschwander, Matthias 
Neukirch, Tiziana Pagliaro, Nora Tosconi i Fabienne Villiger 

 

 

dramatúrgia Stefan Bläske i Gwendolyne Melchinger / escenografia i vestuari 
Anton Lukas / il·luminació Christoph Kunz / vídeo Kevin Graber / 
documentació i col·laboració dramatúrgica Rolf Bossart i Mirjam Knapp 
 

 

ajudanta de direcció Manon Pfrunder / ajudant d'escenografia Simon Sramek 
/ ajudanta de vestuari Tiziana Angela Ramsauer / ajudant de vídeo Jörg 
Hurschler / oient Jannis Nicolas / apuntadora Katja Weppler / regidor 
Michael Durrer 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Schauspielhaus Zürich en cooperació amb Theater HORA 

amb el suport de  
 

 

espectacle en alemany sobretitulat en català 
durada 2h. sense pausa  

 

seguiu #Sodom al twitter 

horaris divendres a les 20:30h. 
 dissabte a les 19h.  

preus 29€ / 26€ compra avançada 
 24,50€ amb descompte 
 18€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) 
 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila 
 9€ Generació Lliure (últim minut) 
 7€ grups de secundària 
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Estrenant Die 120 Tage von Sodoma amb el Theater Hora, una companyia que 
tematitza la discapacitat dels seus actors en muntatges aclamats arreu del món i 
que ha estat guardonada amb el Gran Premi Suís de Teatre 2016, la 
Schauspielhaus de Zurich i Milo Rau enllacen amb les Five Easy Pieces 
creades per aquest últim.  

Milo Rau continua la seva recerca sobre el límit d’allò que és suportable i 
representable en escena, a partir de la pel·lícula de Pasolini Salò o le 120 
giornatte di Sodoma, que va causar un gran escàndol. A la república alpina de 
Salò –l’últim refugi d’un govern feixista– uns joves, homes i dones, són raptats i 
retinguts en un castell per quatre representants del règim, llavors ja en plena 
decadència. En una sèrie de rituals sàdics, els joves són víctimes d’abús i 
d’humiliació abans de ser torturats fins a la mort en una orgia de violència. La 
pel·lícula de Pier Paolo Pasolini, l’última abans que fos assassinat, parteix 
d’una novel·la del marquès de Sade que representava explícitament l’exercici 
del poder sexual en una mena de diagnòstic de la societat de les acaballes del 
segle XVIII. L’adaptació de Pasolini sovint s’ha llegit com un comentari a una 
forma de dominació que el règim feixista havia destronat clarament, tot i que 
empaitava mecanismes repressius semblants com ara la societat de consum 
moderna, la implantació de la normalització de l’excés i el perfeccionament de 
l’ésser humà. 

En aquest muntatge, Milo Rau interpreta el contingut de Pasolini i l’obra del 
marquès de Sade associant-los lliurement, i els ressitua en el present –en un 
feudalisme postmodern que oscil·la entre la recerca del plaer i la por de la 
decadència, l’obsessió per la normalització i el gust per l’escàndol petitburgès. 
La violència, la llibertat, el fàstic i la coexistència del luxe i del suplici s’hi 
evoquen en tres sèries d’escenes: el cercle infernal de la passió, de la merda i 
de la sang. D’aquesta manera, es plantegen preguntes socials i artístiques 
fonamentals. Què significa el poder i el voyeurisme? Què se n’ha fet, de la 
dignitat humana? Què és normal i què no ho és? On s’acaba el dolor i on 
comença la redempció?  

Milo Rau, Stefan Bläske i Gwendolyne Melchinger 
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la crítica ha dit... 

Una nit incomparable. Va molt més enllà dels límits del mon teatral.”  
Bettina Schulte (Die Badische Zeitung) 

Difícil de digerir. El que vam veure només és el teatre del futur. 
ORF Kulturmontag 

L’espectacle Die 120 Tage von Sodom de Milo Rau aborda l'exclusió, la 
degeneració i la degradació de les persones amb discapacitat intel·lectual que 
encara formen part del grup de persones en risc de violència i difamació. 
Trencant un tabú. És lògic escenificar-lo amb intèrprets professionals i 
intèrprets amb discapacitat. 
Madeleine Flüeler (presidenta de l’associació "insieme") 

Les escenes més intenses, les més tendres i cruels, pertanyen a HORA. 
Fabienne Villiger i Gianni Blumer reprodueixen una escena de Pasolini. Sexe, 
gairebé amb la música al màxim, molt suau i sagrat, en un matalàs davant 
d'una creu de fusta imponents -per a ells, ja que ho fan fora de les estrictes 
regles sàdiques dels senyors del castell, que s’han disparat amb una pistola a 
la templa. Els altres HORA també pateixen coses horribles. A la final són 
sistemàticament sotmesos a tortures bestials. La càmera es manté, i tot i que 
veiem la pantalla, reaccionem sorpresos com a espectadors.  Sodoma, de 
Pasolini, per al teòric cultural Klaus Theweleit en el programa de mà, és "la 
primera i probablement l'única pel·lícula documental de totes les atrocitats dels 
camps de concentració. [···] Un projecte d’extraordinària violència de Milo Rau. 
Val la pena veure’l, perquè és estèticament convincent i important en el 
contingut. 
Roland Müller (Stuttgarter Zeitung) 

Milo Rau, especialista en recreació teatral i sempre buscant maneres de 
creuar la frontera, ara ataca més de quatre dècades després de l'estrena de 
la pel·lícula, des d’una línia del feixisme, l'eutanàsia i el consum petit burgès, 
al diagnòstic prenatal, l'avortament i el teatre mateix, impensable sense 
actors humans i allò que aporta l'espectador. 
Hubert Spiegel (Frankfurter Allgemeine) 
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el creador i director 

Milo Rau 
Berna, 1977 

Nascut a Suïssa el 1977, va estudiar 
sociologia, llengües romàniques i 
estudis alemanys a París, Berlín i 
Zuric amb Pierre Bourdieu i Tzvetan 
Todorov, entre altres. Des de 2002 ha 
dut a terme més de 50 peces de 
teatre, pel·lícules, llibres i accions que 
s'han presentat als principals festivals 

internacionals, entre els quals destaquen el Theatertreffen de Berlín, el 
Festival d'Avinyó, la Biennale de Teatro de Venècia, Wiener Festwochen i el 
Kunstenfestival de Brussel·les, i han fet gira per més de 30 països d'arreu 
del món.  

Milo Rau ha rebut, entre altres guardons, Saarbrücker Poetikdozentur für 
Dramatik 2017 i el Premi ITI per al Dia Mundial del Teatre 2016. Rau és, 
després d'artistes de teatre com Frank Castorf, Pina Bausch, George Tabori, 
Heiner Goebbels o Christoph Marthaler, el guanyador més jove del prestigiós 
Theaterpreises. El seu espectacle Five Easy Pieces va ser guardonat amb el 
Premi Especial del Jurat de Crítics de Teatre Belga el 2016 a la primera 
producció no nacional. Amb Die 120 Tage von Sodom, Milo Rau va debutar 
als escenaris de la Schauspielhaus Zürich. 

Per al 2019 treballa en tres projectes: Orestes in Mosul, The New Gospel i 
Family 

 

més informació http://international-institute.de/en 
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la companyia 

Theater HORA 

La companyia suïssa Theater HORA és 
l’única companyia professional de teatre 
de Suïssa formada per persones amb 
certificat de “discapacitat intel·lectual”. Al 
llarg de coproduccions amb reconeguts 
exponents nacionals i internacionals de 
dansa, teatre i interpretació, el projecte 
de la companyia a llarg termini Freie 

Republik HORA –un laboratori per a l’autodirecció, coreografia i interpretació 
per part d’intèrprets amb discapacitat intel·lectual– ocupa actualment el centre 
de la seva activitat artística. A més de la companyia teatral, Theater HORA 
compta des del 2005 amb un grup de música: la HORA’BAND. 

 

més informació http://www.hora.ch/2013/index.php 
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tots estem en perill 

Fragments de l’entrevista de Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini, publicada al 
suplement Tuttolibri de La Stampa el 8 de novembre del 1975. 
L’última entrevista a Pasolini. 

 

Aquesta entrevista es va fer el dissabte 1 de novembre, entre les 4 i les 6 de la 
tarda, poques hores abans que Pasolini fos assassinat. Vull precisar que el títol 
de l’entrevista és seu, no meu. Al final de la conversa, com faig de vegades, li 
vaig demanar si volia posar-hi títol. S’ho va pensar una mica, va dir que era 
igual i vam canviar de tema, i després alguna cosa ens va tornar a portar sobre 
l’argument de fons que apareix a les respostes que venen a continuació. “Aquí 
tens la llavor, el sentit de tot. Tu no saps ni tan sols qui està pensant ara mateix 
en matar-te. Posa aquest títol, si vols: ‘Perquè tots estem en perill’. 

En els teus articles i escrits has donat moltes versions del que detestes. Has obert, tot 
sol, una lluita contra tantes coses, institucions, persuasions, persones, poders. La 
“situació” amb tots els mals que dius, conté tot el que et permet ser Pasolini: el mèrit i 
el talent són teus, però els instruments són de la “situació”. Imagina’t que fas un gest i 
tot desapareix, tot el que detestes. I tu? No et quedaries sol i sense mitjans, sense 
mitjans expressius, vull dir? 

T’entenc, però jo no només m’ho imagino, sinó que hi crec. Perquè sé que 
reblant sempre el mateix clau potser pots ensorrar una casa. En tens un petit 
exemple en els radicals, quatre gats que arriben a moure la consciència d’un 
país (i ja saps que no sempre estic d’acord amb ells). El gran exemple el dona 
la Història. El rebuig sempre ha estat un gest essencial dels sants, dels 
eremites, però també dels intel·lectuals. Els pocs que han fet la Història són els 
que han dit que no, no els cortesans ni els assistents dels cardenals. El rebuig, 
perquè funcioni, ha de ser gran, no petit; total, no sobre un punt o un altre; 
“absurd”, no assenyat. Eichmann tenia molt de seny. Què li va faltar? Li va 
faltar dir que no al principi, quan només feia administració ordinària, burocràcia. 
Potser va dir als amics “a mi el Himmler aquest no m’agrada gens”, potser va 
murmurar, com es fa a les editorials, als diaris, pels passadissos del govern i a 
la televisió. O potser fins i tot es va rebel·lar perquè aquest o aquell altre tren 
s’aturava un cop al dia per cobrir les necessitats i el pa i l’aigua dels deportats, 
quan hauria estat més funcional o econòmic fer-ho dos cops. Però no va aturar 
mai la maquinària. És a dir, els discursos són tres: quina és “la situació”, per 
què s’hauria d’aturar o destruir i com.  
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Descriu doncs la “situació”. Saps prou bé que les teves intervencions i el teu 
llenguatge fan una mica l’efecte del sol que travessa la pols. És una imatge bonica, 
però no et deixa veure, o entendre, gaires coses. 

Gràcies per la imatge del sol, però pretenc molt menys. Pretenc que tu miris al 
teu voltant i t’adonis de la tragèdia. Quina tragèdia? Que ja no hi ha éssers 
humans, hi ha estranyes màquines que es barallen les unes amb les altres. I 
nosaltres, els intel·lectuals, tenim l’horari de trens de l’any passat, o de en fa 
deu, i llavors diem: ‘que estrany, aquests dos trens no passen per allà, com és 
que s’han estampat així?’ O el maquinista s’ha tornat boig, o és un criminal 
isolat, o és un complot. Sobretot el complot ens fa delirar. Ens allibera de tot el 
pes d’enfrontar-nos sols amb la veritat. Que bonic si, mentre estem aquí 
parlant, algú fa plans al bar per fer-nos fora. És fàcil, és simple, és la 
resistència. Perdrem alguns companys i després ens organitzarem i els farem 
fora a ells, no? I ja ho sé que quan passen per la tele Parigi brucia tothom 
s’està amb les llàgrimes als ulls i una voluntat forassenyada perquè la Història 
es repeteixi, bonica, polida (un dels fruits del temps és que “renta” les coses, 
com ara la façana de les cases). És simple, jo amb aquests, aquí, tu amb 
aquells, allà. No fem broma de la sang, del dolor, de la fatiga que la gent que, 
també llavors, ha pagat per “triar”. Quan tens la cara esclafada contra aquella 
hora, aquell minut de la Història, triar és sempre una tragèdia. Però admetem-
ho, abans era més simple. El feixista de Salò, el nazi de les SS, l’home normal, 
ajudat pel coratge i per la consciència, aconseguien expulsar-la fins i tot de la 
seva vida interior (on la revolució sempre està començant). Però ara no. Un et 
ve a trobar vestit d’amic, és amable, agradable, i “col·labora” (posem per cas a 
la tele) sigui perquè vol o perquè no és cap delicte. L’altre –o els altres, el grup– 
et venen a trobar o t’assalten amb els seus xantatges ideològics, amb les seves 
admonicions, les prèdiques, els anatemes, i tu sents que són també amenaces. 
Desfilen amb banderes i amb eslògans, però què els separa del “poder”? 

Què és el poder, segons tu, i on és, on s’està, com se’l fa sortir del cau? 

El poder és un sistema d’educació que ens divideix entre gent sotmesa i gent 
que sotmet. Però alerta, és un mateix sistema educatiu que ens forma a tots, 
de les anomenades classes dirigents fins als pobres. Per això tots volen les 
mateixes coses i es comporten de la mateixa manera. Si tinc entre mans un 
consell d’administració o una operació de borsa, faig servir el garrot. I quan en 
faig servir un, exerceixo la meva violència per obtenir el que vull. Per què ho 
vull? Perquè m’han dit que voler-ho és una virtut. Exerceixo el meu dret-virtut. 
Soc assassí i soc bo. 
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T’han acusat de no distingir políticament i, ideològicament, d’haver perdut el sentit de 
la diferència profunda que hi ha d’haver entre feixistes i no feixistes, per exemple entre 
els joves. 

Per això et parlava de l’horari de trens de l’any passat. Has vist mai aquelles 
marionetes que fan riure tant els nens perquè tenen el cos girat cap a una 
banda i el cap cap a l’altra? Em sembla que Totò aconseguia un truc d’aquesta 
mena. Doncs jo veig així la bella tropa d’intel·lectuals, sociòlegs, experts i 
periodistes amb les més nobles intencions: les coses passen aquí i el cap mira 
allà. No dic que no hi ha feixisme, dic: parem de parlar del mar mentre siguem 
a la muntanya. Aquest és un altre paisatge. Aquí existeix la voluntat de matar. I 
aquesta voluntat els uneix com a germans sinistres d’una caiguda sinistra d’un 
sistema social sencer. Fins i tot a mi m’agradaria que tot es resolgués aïllant 
l’ovella negra. En veig tantes. Les veig totes. Aquí tens el problema, ja li vaig dir 
a Moravia: amb la vida que porto jo pago un preu... És com un que baixa a 
l’infern. Però quan torno –si torno– he vist altres coses, més coses. No dic que 
m’hagueu de creure. Dic que sempre heu de canviar el discurs per no afrontar 
la veritat.  

I quina és la veritat?  

Sento haver fet servir aquesta paraula. Volia dir “evidència”. L’educació 
comuna, obligatòria i equivocada ens empeny tots a l’arena del tenir-ho tot a 
qualsevol preu. En aquesta arena hi som empesos com una estranya i fosca 
armada on tothom té canons i garrots. Una primera divisió, clàssica, és “anar 
amb els dèbils”. Però en un cert sentit tots són els dèbils perquè tots són 
víctimes. I tots són els culpables, perquè tots estan a punt per jugar a la 
massacre. Només pel fet de tenir. L’educació rebuda ha estat tenir, posseir i 
destruir. 

Però tu vius dels llibres i necessites ments que llegeixin. És a dir, consumidors educats 
per al producte intel·lectual. Fas cinema i necessites no només grans platees 
disponibles (sovint tens molt èxit, ets “consumit” àvidament pel teu públic) sinó també 
una gran maquinària tècnica, organitzativa, industrial, que hi ha pel mig. Si treus tot 
això, que et queda? 

Em queda tot. Jo mateix, estar viu, ser al món, veure, treballar, entendre. Hi ha 
cent maneres d’explicar les històries, d’escoltar les llengües, de reproduir els 
dialectes, de fer el teatre dels titelles. Als altres els queda molt més. Poden 
tenir-me al cap, cultes com jo o ignorants com jo. El món es torna gran, tot es fa 
nostre i no hem d’usar ni la borsa ni el consell de les administracions ni el 
garrot per depredar-nos. Mira, al món que molts de nosaltres somniàvem 
(repeteixo: mirar l’horari de trens de l’any passat i en aquest cas de fa tants 
anys) hi havia l’amo repugnant amb el barret de copa i els dòlars que li  
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sobresortien de les butxaques i la vídua demacrada que demanava justícia amb 
els seus marrecs. El bell món de Brecht, en resum. 

És com dir que tens nostàlgia d’aquell món. 

No! Tinc nostàlgia de la gent pobra que lluitava per fer caure aquell amo sense 
convertir-s’hi. Com que eren exclosos de tot, ningú els havia colonitzat. A mi 
em fan por aquests negres en revolta, iguals que l’amo, igualment rapinyaires, 
que ho volen tot a qualsevol preu. Aquesta negra obstinació a la violència total 
ja no deixa veure “de quina banda ets”. Qualsevol que sigui portat a l’hospital al 
final de la vida té més interès –si encara té un alè de vida– per què li diran els 
metges de les seves possibilitats de viure que pel que li diran els policies de la 
mecànica del delicte. És com quan plou en una ciutat i s’embussen les 
clavegueres. L’aigua va pujant, i és una aigua innocent, de pluja, no té la fúria 
del mar ni la maldat dels corrents d’un riu. Però per algun motiu no baixa sinó 
que puja. És la mateixa aigua de pluja de tants poemets infantils i de les 
musiquetes del Cantant sota la pluja. Però puja i t’ofega. Si som en aquest 
punt, jo dic: no perdem el temps posant una etiqueta aquí i una allà. Mirem on 
és el desguàs d’aquest maleït toll abans que ens ofeguem tots. [···] S’entén que 
enyoro la revolució pura i directa de la gent oprimida que només vol fer-se lliure 
i mestressa d’ella mateixa. S’entén que m’imagino que encara pot venir un 
moment així en la Història italiana i en la del món. El millor del que penso podrà 
fins i tot inspirar-me una de les meves pròximes poesies, però no allò que sé i 
que veig. Però estigueu atents. L’infern està pujant per la vostra banda. És cert 
que segons la seva uniformitat i la seva justificació (de vegades). Però també 
és veritat que la seva voluntat, la seva necessitat de clavar la garrotada, 
d’agredir, de matar, és forta i general. No durarà tant de temps l’experiència 
privada i arriscada de qui ha, per dir-ho així, tocat “la vida violenta”. No us 
eludiu. I vosaltres, amb l’escola, la televisió, el papanatisme dels vostres diaris, 
vosaltres sou els grans conservadors d’aquest ordre espantós basat en la idea 
de posseir i en la idea de destruir. Afortunats els qui esteu contents quan podeu 
etiquetar un delicte. Aquesta em sembla una altra de les tantes operacions de 
la cultura de masses: ja que no es pot impedir que passin certes coses, la pau 
es troba fabricant calaixos.  

En l’imaginari, com en el nazisme, es cremen sempre llibres com a gest inicial 
d’extermini. Tancades les escoles, tancada la televisió, com animes el teu pessebre? 

Crec que ja ho vaig explicar amb Moravia. Tancar, en el meu llenguatge, vol dir 
canviar, però d’una manera tan dràstica i desesperada com dràstica i 
desesperada sigui la situació. El que impedeix un veritable debat amb Moravia,  



 

temporada 2018/19 www.teatrelliure.cat 12 

 

 

però sobretot amb Firpo, per exemple, és que semblem persones que no veuen 
la mateixa escena, que no coneixen la mateixa gent, que no escolten les 
mateixes veus. Per a vosaltres una cosa passa quan ja és contada, bella, feta, 
paginada, tallada i titulada. Però què hi ha a sota? Aquí hi fa falta el cirurgià 
que té el coratge d’examinar el teixit i dir: senyors, això és un càncer, no un 
bony benigne. Què és el càncer? És una cosa que canvia totes les cèl·lules, 
que les fa créixer totes d’una manera embogida, fora de qualsevol lògica 
precedent. És un nostàlgic el malalt que somnia amb la salut que tenia abans, 
encara que abans fos un estúpid i un desgraciat? Abans del càncer, vull dir. 
Primer de tot s’haurà de fer alguna cosa més que l’esforç per tenir la mateixa 
imatge. Jo escolto els polítics amb les seves formuletes, tots els polítics, i em 
fan parar boig. No saben de quin país estan parlant, n’estan tan lluny com de la 
Lluna. I els literats. I els sociòlegs. I els experts de tota mena. 

Per què penses que algunes coses són molt més clares per a tu? 

No voldria parlar més de mi, potser ja n’he parlat massa. Ho saben tots, que les 
meves experiències les pago en persona. Però també hi ha els meus llibres i 
els meus films. Potser soc jo que m’equivoco. Però continuo dient que tots 
estem en perill. 

Pasolini, si veus així la vida –no sé si acceptaràs aquesta pregunta– com penses evitar 
el perill i el risc? (S’ha fet tard, Pasolini no ha encès el llum i es fa difícil prendre 
apunts. Revisem els meus tots dos. Després em demana de deixar-li les preguntes.) 

“Hi ha punts que em semblen una mica massa absoluts. Deixa’m pensar, deixa-
m’ho tornar a veure. I després dona’m temps per trobar una conclusió. Tinc una 
cosa al cap per respondre la teva pregunta. Per a mi és més fàcil escriure que 
parlar. Et deixo les notes que afegiré demà al matí.” 

L’endemà al matí, diumenge, el cos sense vida de Pier Paolo Pasolini jeia al dipòsit de 
la policia. 
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obra de pasolini 

 

poesia 

Poesie a Casarsa (1942), La meglio gioventù (1954), Le ceneri di Gramsci 
(1957), L’usignolo della chiesa católica (1958), La religione del mio tempo 
(1961), Poesia in forma di rosa (1964), Transumanar e organizar (1971), La 
nuova gioventù (1975). 

narrativa 

Ragazzi di vita (1955), Una vita violenta (1959), Il sogno di una cosa (1962), Alì 
dagli Occhi Azzurri (1965), Teorema (1968), Petrolio (1975, títol pòstum 
inacabat).  

crítica 

Passione e ideología (1960), La poesia popolare italiana (1960), Empirismo 
eretico (1972), Scritti corsari (1975, títol pòstum). 

teatre 

Calderón (1973), Affabulazione, Pilade, (1977, edició pòstuma), Porcile, Orgia, 
Bestia da stile (1979, edició pòstuma). 

cinema (llargmetratges) 

Accattone (1961), Mamma Roma (1962), Il Vangelo secondo Matteo (1964), 
Uccellacci e uccellini (1965), Edipo re (1967), Teorema (1968), Porcile (1969), 
Medea (1970), Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle 
Mille e una notte (1974), Salò o le centoventi giornate di Sodoma (1975).  

 

més informació www.pasolini.net 
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aquest espectacle forma part del recorregut 

 

VERITAT, BELLESA I BONDAT 

 

com també:  

 

EL SOMRIURE AL PEU DE L’ESCALA 

de Henry Miller direcció Ramon Simó 

Montjuïc - del 4/04 al 5/05 

 


