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À
cida i metateatral vet-
llada la que ens va ofe-
rir el CAER amb la

càustica partitura escènica
de Bernhardt Tres dramolet-
te que puja a l’escenari en
clau farsesca de la mà tres
actrius d’upa, transvestides
de personatges masculins.
Rosa M. Sardà incorpora el
director alemany Claus
Peymann, actual capitost del
Berliner Ensemble, i que tan-
tes peces del corrosiu austrí-
ac va dur a escena quan era
al capdavant del Burgthea-
ter vienès. Bernhardt, com
sempre, se’n fot del sant i de
qui el vetlla, aquí però con-
centrant els dards en la
diana del món teatral. Tan-
mateix la Sardà, conscient
de l’excés d’autoreferents
dramàtics, ha esponjat la po-
sada en escena amb una in-
terpretació decididament
comunicativa i esquitxada
de picades d’ullet al públic
genèric. Amb això, tot i que
el text és particularment hi-

larant per a la gent de l’ofici,
no deixa de provocar, a un
altre nivell, la rialla intel·li-
gent en veure voleiar el fuet
de la sàtira que branda
l’autor contra l’esquena
d’Àustria i contra la dels po-
derosos de tot pelatge. Mer-
cè Pons incorpora fins a tres
personatges distints, i està
especialment camaleònica
en el rol de secretària de
Peymann, amb la impagable
seqüència de fer les maletes,
ben proveïdes d’actors i
algun dramaturg que enta-
fora entre la roba interior, i
que en arribar del viatge
apareixen mig asfixiats, o
fins i tot difunts. I és que el
teatre, com diu Bernhardt, és
un procés letal i irreversible.

Pepa López diu les acota-
cions enfilada en un cadira
d’àrbitre de tenis, tot i que de
vegades s’hagi d’enfrontar als
personatges per tal de fer-los
complir les indicacions del
dramaturg. L’escenografia és
eficaç, amb una paret de ca-
laixos que davalla fins al terra
convertida en sky-line de
Viena o en plàcid turó vora la
ciutat on autor i director se’n
van de pícnic. Una delícia!
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‘Tres dramolette’
és una delícia,
amb tres actrius
d’upa

“Vull viure”
El diari prova que
ja se sabia què
era Auschwitz
Bella Guterman, directora de
l’editorial del Yad Vashem,
destaca que la importància
del diari de Rutka Laskier està

en el fet que el testimoni va
ser escrit en temps real. Ho
proven línies com aquestes,
escrites el 1943: “Intento fugir
d’aquests pensaments, però
continuen espantant-me, per-
seguint-me com una mosca. Si
pogués dir que tot s’ha aca-
bat, que només es mor una

vegada... Però no puc perquè
malgrat totes aquestes atroci-
tats vull viure i esperar el
demà. I això vol dir esperar a
Auschwitz o al camp de tre-
ball...” Rutka coneixia l’exis-
tència d’Auschwitz i les càme-
res de gas.

Guterman i Zahava Laskier

(a la fotografia) ho tenen clar:
“Mentre hi hagi qui al·legui
que l’Holocaust no va existir,
un testimoni com el de Rutka
esdevé una prova directa.
Contra el que va escriure
Rutka, una nena morta a
Auschwitz als 14 anys, no hi ha
cap discussió”.

Descobertauna
altraAnnaFrank

El Museu Recordatori de l’Holocaust d’Israel rep el diari
desconegut escrit per una noia de 14 anys morta a Auschwitz

Jana Beris
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Més de 60 anys després del
final de la Segona Guerra
Mundial arriba a Jerusalem
un altre testimoni de l’hor-
ror nazi. Aquesta vegada ho
fa per boca d’una nena
jueva polonesa morta a
Auschwitz, Rutka Laskier,
de 14 anys, que durant tres
mesos –entre gener i abril
del 1943– va escriure un
diari que aquesta setmana
ha estat lliurat al Yad Va-
shem, el Museu Recordato-
ri de l’Holocaust de la capi-
tal israeliana.

“La corda que tenim al
voltant cada vegada s’es-
treny més. M’estic conver-
tint en un animal que espe-
ra la mort”, va escriure
Rutka al diari, que combina
les vivències pròpies de la
seva edat amb les dramàti-
ques descripcions del que
van viure els jueus sota
l’ocupació nazi. Pocs mesos
després d’escriure aquestes
paraules, Rutka va morir a
Auschwitz.

Rutka va amagar el diari
quan la seva família va ser
obligada a abandonar casa
seva i instal·lar-se en el
barri pobre de la zona, es-
devingut gueto. Va confiar
el seu secret a una amiga
uns anys més gran que ella,
Stanislawa Sapinska, polo-
nesa no jueva. Sapinska hi
va tornar quan va acabar la
guerra, va trobar el diari i
des d’aleshores l’havia guar-
dat en secret.

Fa poc més de dos anys,
quan el seu nebot li va de-
manar què havia passat du-
rant l’Holocaust, Sapinska
–avui una dona de 82 anys–
va parlar sobre el diari. El

nebot la va convèncer que
era un document històric
que havia de ser publicat, i
no pas guardat a casa seva.

Qui va acompanyar el
procés –des de la revelació
fins a l’arribada a Yad Va-

shem– va ser la doctora Za-
hava Laskier de Scherz,
mig germana de Rutka.
Laskier va créixer com a
filla única sense saber la
magnitud del drama que el
seu pare havia viscut du-
rant la Segona Guerra
Mundial. Quan ja era àvia
va tenir plena consciència
que, de fet, havia tingut dos
mig germans que no havia
pogut conèixer.

“Sabíem que el pare ha-
via perdut els seus pares,
germans i germanes. Evi-
dentment sabíem que duia
el número d’Auschwitz en
el braç –explica Zahava
Laskier a l’AVUI–, però mai
no va dir res de la mort de la
seva dona i els seus dos fills.
Era molt fort i segurament
li costava d’explicar-ho. A
més, segur que no volia pro-

vocar-me aquest dolor”.
Però la vida té una dinà-

mica pròpia, i quan Zahava
tenia 14 anys –la mateixa
edat que Rutka quan va ser
assassinada– va trobar en un
armari un àlbum de fotos
amagat. “Vaig veure la foto
d’una nena molt bonica abra-
çant un nen petit i li vaig de-
manar al meu pare qui era
aquella noia. Va ser aleshores
quan el meu pare em va dir
que era Rutka, la seva filla”.
Zahava sospira i afegeix: “Al
començament va ser un xoc.
El pare no va tornar a parlar
d’aquells dos nens, però esta-
va fascinada amb la nena de
la foto. Catorze anys més
tard va néixer la meva filla i
es diu Ruti, per Rutka”.

Però Zahava Laskier,
amb la vida feta, mare de
dos fills, flamant àvia, amb

un càrrec important en el
departament d’estudis ci-
entífics de l’Institut Weiz-
mann de Rejovot, va decidir
afegir una nova dinàmica a
la seva vida. “Això em va
ajudar a completar algunes
peces del trencaclosques
que faltaven, a comprendre
moltes coses i conèixer la
meva família perduda”.

Va viatjar a Polònia, i
Rutka va deixar de ser “la
nena de la foto” per passar
a ser la seva germana:
“Vaig créixer com a filla
única i de sobte tenia una
germana que va tenir una
vida especialment difícil.
La revelació del diari va ser
cabdal, perquè em va per-
metre conèixer-la, admi-
rar-ne la intel·ligència i la
manera de veure les coses.
N’estic orgullosa”. ■

Rutka i el seu germà: aquesta és la fotografia que conservava el pare de Zahava dels seus fills morts ■ FAMÍLIA LASKIER

El text era
a casa d’una
amiga de la noia,
que l’havia
guardat durant
60 anys




