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VENDA ANTICIPADA - Teatre Municipal, de dimarts i divendres de 13 17 h. Servicaixa tel. 902 33 22 11 - Internet – www.servicaixa.com

TEATRE MUNICIPAL

Temporada XXIX- Festes de Nadal 2009-2010

ELS PASTORETS
DE GIRONA

Dies 25, 26 i 27 de desembre i
1, 2, 3 i 4 de gener a 2/4 de 6 de la tarda

Preu: 10 €€ /   6 €€
zona A-B       zona C
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ivendres: fa una
nit ablanida i
calmosa, l’aire

és suau i net. La genteta
passeja o fa temps, al ca-
fè, mentre romanceja

l’hora d’anar a teatre. Els minuts pas-
sen inexorables, és llavors quan un
s’apropa al coliseu: caram! No hi ha fi-
lera!? Avui no hi ha productes embas-
tats de màrqueting. Cap dins! De vega-
des quedo perplex. Vejam, resulta que
aquests de Temporada Alta ens porten
un dels millors directors d’Europa i la
platea és clapejada de buits? Ah! Mon
dieu!

És deliciosa, impactant l’escenogra-
fia de Friedra Schneider: com si flotés
en l’aire una mena de carena, com la
proa d’un vaixell que solca no se sap
què o potser és una embarcació ancora-
da a dalt d’una muntanya o als llimbs,
perquè només s’hi pot recalar d’una
manera: amb cabina telefèrica. De fet,
és un sanatori, d’estil suís, dels anys se-
tanta, on una barana metàl·lica volta tot
el centre formant un passadís que for-
ma una u, una petita cambra de direc-
ció a la part esquerra, un munt d’habi-
tacles terapèutics amb cortines croma-
des de sang, columnes vermelles, gan-
dules amuntegades al centre que vore-
gen un petit pont de comandament,
més avançat, amb una jardinera pansi-
da i un micròfon per a discursos; al
fons sobta un mur d’escalada. Suposa-
ríem que som a la imperible Muntanya
Màgica de Thomas Mann amb Kro-
kowski fent diagnòstics, però aquesta
és la clínica del Dr. Bäsles, una casa de
salut exclusiva, per gent chic que ne-
cessita descans o tipus de tractaments
d’estètica: liposuccions d’anques, pa-
pada o esmussar els petaments intesti-
nals... En aquest paradís artificial hi
passa alguna: s’hi entra amb somriures
i la més ingènua de les felicitats, però

D

adequadament els pacients són sacrifi-
cats per mitjà d’unes teràpies infernals.
Cal mantenir els òrgans elàstics! Es
palpa alguna cosa a l’aire, la malaltia i
la mort són manes omnipresents. Apa-
reix el temor, els pacients pregunten, hi
ha dubtes existencials i discursos sobre
la naturalesa de Déu o la indústria del
taüt, es pronuncien axiomes nazis ‘pri-
mer atacar, després parlar’, discursos
per desprendre’s d’un òrgan sa, per so-
lidaritat; es busca la perfecció i el com-
promís de l’ànima, accedir al son mag-
nètic en aquest camí al Gòlgota. In-
quietant! Només la música serveix de
bàlsam per aquestes ànimes descon-
certades ferides i pacients. Seran, però,
retornades a la vida d’abans?

Christoph Marthaler és un bromista
genial, la seva comèdia vessa àcid i
causticitat en desmesura. Platz Mangel
és una mena de diagnosi d’un pessi-
misme brutal i acerat. L’espectacle
versa sobre el món sanitari: què passa-
rà quan l’Estat ja no pugui sufragar el
cost de la nostra tranquil·litat? Alesho-
res la sanitat pública esdevindrà un ne-
goci privat? Que potser ja ho és? És una
meravellosa posada en escena, una co-
reografia perfecte que combina teatre i
música, moviment i experimentació,
cercant estrictament allò essencial,
sense artificis ni grandeses, reduint a
expressions exigües el màxim, de ma-
nera que res no ofegui res, en una com-
binació equilibrada, sense grans movi-
ments, però d’excel·lent resultat. Però
Marthaler és un director exigent amb el
públic, demana paciència i atenció, és
capaç d’exasperar amb llargs silencis.
És un provocador mordaç a qui encanta
la immobilitat, les accions estàtiques i
repetitives. Per això els seus especta-
cles semblen irregulars, amb moments
llanguits que exposen estats d’avorri-
ment, però tot hi és fet a propòsit. Té un
humor càustic, feliç i negre. L’equip
d’actors són d’una naturalitat magis-
tral, amb una habilitat per al contrast
sorprenent, capaços de cantar el Weh-
mut de Schubert o una ària de Bach
com You can win if you want de Mo-
dern Talking. És la pura versatilitat i
comicitat que provoca el patetisme
més entranyable i la diversió més pura.
Fantàstics! Què seria d’aquest festival
sense un Christoph Marthaler?

teatre | «platz mangel»

Son magnètic
� Autor i director: Christoph Marthaler.

Intèrprets: Raphael Clamer, Catriona
Guggenbühl, Ueli Jäggi, Jürg
Kienberger, Katja Kolm, Bernhard
Landau, Josef Ostendorf, Clemens
Sienknecht i Bettina Stucky.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 13 de novembre del 2009.

JOAQUIM ARMENGOL

Una imatge de Platz mangel. / MANEL LLADÓ

● Quaderns Crema ha pu-
blicat La curiositat, d’Eu-
geni d’Ors (Barcelona,
1881-Vilanova i la Geltrú,
1954), un assaig inèdit, es-
crit cap a l’any 1911, que
ha estat revisat per Xavier
Pla, professor de literatura
catalana contemporània i
teoria de la literatura a la
Universitat de Girona. El
text, de caràcter epistemo-
lògic, revisa cronològica-
ment els grans noms de la
història de la ciència i el
pensament que van marcar
l’evolució del coneixe-
ment de la humanitat i el
progrés científic, segons la
visió d’Eugeni d’Ors. Ai-
xí, l’assaig parteix dels
textos bíblics i avança per

l’antic Egipte i la Grècia
clàssica fins al Renaixe-
ment i l’inici del Romanti-
cisme. D’Ors fa èmfasi en
algun dels autors que ell
més va admirar, des
d’Aristòtil fins a Linné. En
tot cas, curiositat és el ter-
me que els conjuga, entesa
com a «instint de coneixe-
ment o apetit d’emoció»,
com assenyala Xavier Pla
al pròleg. La curiositat
s’emmarca en el context
dels cursos monogràfics
que l’intel·lectual feia als
primers anys de la segona
dècada del segle XX als
Estudis Universitaris Ca-
talans. Eugeni d’Ors ente-
nia el concepte de curiosi-
tat com l’element clau que
empeny a filosofar, l’im-

puls per comprendre, deta-
lla Pla. La raó és insufi-
cient per al coneixement, i
cal incorporar-hi tant el
subjecte com l’experièn-
cia. Ors defensava que la
ciència també es nodria de
la curiositat com a instint,
que la curiositat formava
la part intuïtiva del conei-
xement. El text original és
a l’arxiu familiar, a Ma-
drid. Se’n conserven tres
versions (dues de meca-
noscrites i una de manus-
crita), de les quals Pla esti-
ma que la manuscrita és la
posterior. L’existència de
les tres versions i les dife-
rents correccions fan pen-
sar que Eugeni d’Ors es
podria haver plantejat la
publicació d’aquest text.

Un assaig inèdit d’Eugeni d’Ors
defensa la «curiositat» com

l’element que empeny a filosofar
R.M. / Barcelona


