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El Lliure presenta una versió portuguesa de 
'Woyzeck' 
IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA 

Dins de l'anomenada Jove nit portuguesa, el Teatre Lliure programa avui i demà Woyzeck, una 
producció del Teatre Nacional de Sao Joao de Porto que dirigeix Nuno Cardoso, també actor de 
l'obra i director resident d'una de les sales d'aquest coliseu amb el qual el Lliure ha iniciat un 
intercanvi artístic. 
El jove director Nuno Cardoso va assumir el muntatge dels textos de Georg Büchner com un 
homenatge al seu avi, segons va explicar ahir a la presentació de l'espectacle. "Va treballar 
tota la vida en una mina, va tenir 12 fills i va morir pensant que la vida era patiment, 
que era una merda", va revelar Cardoso, per qui Woyzeck, la primera obra literària escrita en 
alemany amb personatges proletaris, simbolitza l'"explotació de l'home per l'home". "Fa 
200 anys els burgesos explotaven el proletariat; ara tenim països que exploten pobles 
sencers", va sentenciar, i va destacar la vigència d'una peça que ha de fer reflexionar 
profundament unes societats democràtiques que tendeixen a tancar els ulls davant els 
problemes. "Aquí, a Espanya, hi ha ara el drama més important d'Europa amb els 
immigrants de l'Àfrica, i tothom fa el desentès", va recordar. 
El director portuguès va recórrer a un símil futbolístic per explicar com va afrontar el muntatge 
de Woyzeck, a parer seu, un dels textos més importants de la dramatúrgia occidental. "Saps 
que perdrà; passa com quan t'enfrontes al Barça. És massa bo, però ho has 
d'intentar", va comparar, i va definir la seva versió com un "haiku breu poema japonès 
teatral". 
Georg Büchner va narrar en un total de 40 pàgines, que, segons Cardoso, "t'agafen com un 
puny", la història de l'exsoldat i barber Johann Christian Woyzeck, que el 1821, en un atac de 
gelosia, va assassinar a Leipzig l'amant. El cas va derivar en múltiples anàlisis i estudis 
psicològics sobre el criminal (fins a la seva execució pública el 1824), documents a què va tenir 
accés l'escriptor. Woyzeck, obra incompleta, es va publicar pòstumament en quatre fragments 
el 1879. 
Després de les dues representacions, a la Sala Fabià Puigserver, se celebrarà un concert a 
càrrec d'O'questrada, formació que fusiona fado, ska i pop. El pròxim 27 d'octubre el Lliure 
celebrarà la seva segona i última vetllada portuguesa amb l'actuació de la jove fadista Mafalda 
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En Regal auto, ¡asegure su coche y ahorre! 
Regal le ofrece hasta un 65% de bonificación en el seguro 
de su... 
www.regal.es 

Con La Mutua obtén hasta un 50% de bonificación 
Ahora ya puedes tener tu seguro de coche con Mutua 
Madrileña... 
mutua-mad.es 

¿El seguro inteligente? En Direct Seguros 
Bienvenido a Direct Seguros. Calcula aquí rápida y... 
www.directseguros.es 
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