
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 04895L  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2007 - Hora: 22:39

culturaicult
DILLUNS

19 DE MARÇ DEL 200748 el Periódico

ríticac
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En cartell fins al 8 d’abril.

Ferotge lluita pel poder

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘TORNAR A CASA’

Ferran Madico dirigeix el primer
Harold Pinter estrenat al Teatre Na-
cional, i produït en col.laboració
amb el Centre d’Arts Escèniques de
Reus: Tornar a casa (1963). Un text
important en l’àmplia obra del pre-
mi Nobel de literatura del 2005 i de
gran volada dramàtica.

La família és el centre d’opera-
cions de Pinter, el marc en què ex-
plica una història que arrenca de
manera convencional per acabar
llançant preguntes que no tenen
resposta a l’escenari. Un text d’alt
voltatge dramàtic, però esquitxat
d’aquest humor incòmode del dra-
maturg. L’arribada a la casa familiar
del fill gran del patriarca (Francesc
Lucchetti) i de la seva dona (Àurea
Márquez) alterarà profundament les
relacions establertes i provocarà, en
una família d’homes, una subversió
de valors.

Com és habitual en Pinter, el que
no es diu, el que s’amaga darrere
dels personatges, els silencis, són tan
importants com el que es represen-
ta. El repte passa per fer visible
aquesta segona lectura de l’obra, co-
sa que Madico aconsegueix amb no-
ta alta. La representació arriba a un
patètic final. Pel camí, Pinter dibui-
xa la metàfora d’una ferotge lluita
pel poder i exhibeix un llenguatge
precís, de fort compromís ètic, que
refermerà el valor de la seva carrera
dramatúrgica. L’obra atrapa l’espec-
tador des del primer moment i el si-
tua en una atmosfera cada vegada
més asfixiant.

Un text que parla de la condició
humana i de les seves servituds, sen-
se emetre judicis morals que, en tot
cas, estaran a les mans de l’especta-
dor. Tornar a casa és una obra dura,
de vegades fins i tot salvatge, que
mostra una poètica identificable,
com en l’escena del cafè i puro, amb
els cinc homes drets, en silenci, for-
mant un enigmàtic cercle.

Dins del bon treball de tots els ac-
tors s’ha de destacar sobretot Luc-
chetti, possiblement en la seva mi-
llor interpretació fins ara; i Àurea
Márquez, en el seu viatge d’esposa a
puta de luxe, un recorregut esplèn-
didament resolt.H

Un home d’ahir
El barceloní Mauricio Wiesenthal publica ‘El esnobismo de las golondrinas’, un
decadentista llibre de viatges i records, després de l’èxit d’‘El libro de réquiems’

LA FASCINACIÓ DE LA VELLA CULTURA EUROPEA

ELENA HEVIA
BARCELONA

Mauricio Wiesenthal (Barcelona,
1943) és una rara avis. Aquest bar-
celoní il.lustrat, descendent d’ale-
manys, ja tenia una important
quantitat de llibres escrits –alguns
d’encàrrec, altres per a mera satis-
facció personal– quan un d’ells, El
libro de réquiems, aparegut en una
petita editorial i en una tirada des-
tinada a familiars i amics, va ser re-
cuperat per l’editor Daniel Fernán-
dez per al segell Edhasa. Aquell vo-
lum es va convertir fa dos anys en
un petit fenomen –a pesar de les
generoses dimensions del volum–,
va esgotar edicions i va crear nous
lectors. Ara, aquest home d’altres
temps, que reivindica la belle épo-
que com el gran moment de la cul-
tura europea, que va conèixer per-
sonalment personalitats com Jean
Cocteau i Paul Morand i acostuma
a mencionar Rilke, Coco Chanel o
Marcel Proust com qui parla dels
seus amics, acaba de publicar El es-
nobismo de las golondrinas, empa-
rentat amb l’anterior.

Wiesenthal, apassionat fetitxista
dels records, es trasllada amb
aquest llibre per la vella Europa
com a viatger, no pas com a turis-
ta, «perquè un turista és un des-
orientat i un viatger sempre sap on

hi ha la sortida». En les més de 1.000
pàgines que té, el lector es passejarà
per la Viena senyorial de Stefan
Zweig –un dels seus autors de capça-
lera–, pel palau de Topkapi a Istan-
bul, pel luxe decadent de l’Orient
Express o pel Queen Elizabeth, per la

dolce vita a Roma o la melancolia ve-
neciana. «Ja que no podem ser viat-
gers ètics, aquells que només es
mouen pel bé dels altres en missions
solidàries i oblidats del món, procu-
rem almenys ser viatgers estètics»,
afirma.

Sota el seu aspecte de llibre de
viatges, o de novel.la culturalista, hi
batega una atípica autobiografia:
«Això es podia haver convertit per-
fectament en un treball d’erudició
impossible d’empassar si ho hagués
escrit d’una forma objectiva. Per

això he posat la meva vida com a
trama en el bastidor i sobre això
col.loco les meves lectures, els
meus viatges, aquelles persones
que he conegut». La vocació euro-
pea d’aquest home a qui li ha arri-
bat la consideració del gran públic
als 60 anys fets arrenca de molt en-
rere. «Jo vaig néixer quan Europa
estava en flames. Recordo haver vi-
sitat la meva família a Alemanya i
haver trobat allà un país destros-
sat. Els meus llibres intenten repo-
sar aquells llums trencats, donar
llustre als mobles destrossats, per
dir-li a la gent que som gats, mo-
vent-nos amb sigil en un bonic
món de ruïnes que hem de preser-
var de les hordes de turistes victo-
riosos».

Wiesenthal recorda com de cria-
tura, quan les coses eren difícils de

resposar, la seva mare li acostuma-
va a dir: «No toquis això que es
trenca». Aquesta frase s’ha conver-
tit en la seva divisa mentre es pas-
seja pels carrers d’una Barcelona
mestissa i assaltada pels seus te-
muts turistes, última escala del seu
viatge literari: «Tinc por que aca-
bem creant una ciutat de serveis i
que perdem irremissiblement els
seus petits i bonics detalls –com
ara aquestes orenetes a la bústia de
la Casa de l’Ardiaca que tant
m’emocionen– i que de sobte es
converteixi en una sucursal més de
Manhattan».H

ANDREA BOSCH

33 Mauricio Wiesenthal, a la seu de l’editorial Edhasa.

El llibre es passeja
per Viena, Roma,
Istanbul, Venècia
i Barcelona


