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et facis una idea, fa deu
anys la meva assistent em
va regalar per Nadal un
sopar amb Morgan Free-
man perquè jo no parava
de parlar d’ell. Així que
ella va trucar al seu assis-
tent i li va preguntar: “Hi
hauria alguna forma que
Morgan s’assegués amb el
meu cap i fes una mena de
sopar benèfic amb ell. És
que no para de parlar-ne”.
I vaig anar-hi i vaig pas-
sar-hi unes hores, i ell va

tolerar les meves pregun-
tes sobre tots els temes.
Així que imagina’t el fet
de poder estar, deu anys
més tard, no només asse-
gut a la mateixa taula que
ell, sinó en una pel·lícula
en què interpreta aquest
paper...

No sé si precisament per la
magnitud del personatge
la seva perspectiva sobre
Mandela ha canviat des-
prés de fer la pel·lícula...

Les meves creences polí-
tiques sobre ell no han
canviat en absolut. De fet
crec que tothom coneix
molt bé la història, sap
què va ver, que va sortir
de la presó i va perdonar
aquells que l’havien tan-
cat i va tornar a unir el
país. En una pel·lícula
sobre Mandela el que és
difícil és no convertir-lo
en un sant absolut per-
què moltes de les coses
que va fer van ser santes.

A més, va ser política-
ment brillant. De fet,
John Carlin, que ha es-
crit el llibre, em va dir:
“Mandela és com seran
els éssers humans d’aquí
a 500 anys”. S’estava re-
ferint al fet que sigui un
ésser tan evolucionat. És
al següent nivell i ha de-
mostrat que, d’alguna ma-
nera, això fa que vulguis
ser millor i viure millor i
fer les coses millor. És un
home excepcional. ■

Mirador Ignasi
Aragay

L’esperit del
nazismeil’ètica
protestant

Després de veure, hipnotit-
zat per la bellesa de les
imatges i la duresa implícita

dels fets, La cinta blanca de Micha-
el Haneke, el primer que vaig pen-
sar és que el més pràctic a la vida
és ser tolerant amb totes les feble-
ses i imperfeccions, començant
per les pròpies. El segle XX ens ha
deixat massa evidències, en el ter-
reny de les ideologies, que la qui-

mera de la perfecció és letal. En el
camp del comportament humà
passa el mateix. Ser conscient dels
límits propis i aliens no nega l’es-
perit de superació. Al contrari, li
dóna tot el seu autèntic sentit.

La segona cosa que em va
venir al cap va ser que el cineasta
té tota la raó quan diu que la his-
tòria narrada podria haver passat
en molts llocs i èpoques. Està si-

tuada a Alemanya en vigílies de la
Primera Guerra Mundial i l’espec-
tador no pot evitar veure, en la
mirada dels nens i la brutalitat de
les actituds, la gènesi dels futurs
nazis. Però l’extrem rigor i purita-
nisme de l’educació protestant
no va ser exclusiu d’Alemanya, ni
de bon tros. I no a tot arreu va
donar lloc a la negació humana
nazi. D’altra banda, segons Max

Weber –referent intel·lectual a
Alemanya el 1910-20–, l’ètica pro-
testant és a l’arrel de l’esperit del
capitalisme. I si ens situem en el
camp catòlic, no cal anar lluny per
veure com l’integrisme va ser una
constant al nostre país i va contri-
buir a l’arribada del franquisme.
Però igual com el puritanisme
protestant solet no explica Hitler,
el catòlic solet no explica Franco.

A dalt, Damon ensenyant als nens a jugar a rugbi. A baix, Morgan Freeman en el paper de Mandela ■ WARNER BROS.
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Martin Wuttke fa una aclaparadora exhibició d’alt domini
interpretatiu i de control del cos i de l’expressió ■ BARBARA BROWN

una escena de l’Otello de
Verdi. Referents cultes en
un muntatge que porta la
desconstrucció biogràfica
de Hitler fins a la paròdia fe-
rotge, la caricatura expressi-
onista. Segons un especta-
dor de paladar escènic fi,
comparable a la fascinant
crueltat de Grosz. Un histrio-
nisme escènic que no
amaga el pas del temps (es
va estrenar el 1995) ni l’evo-
lució del llenguatge drama-
túrgic, que pot pecar d’un
cert localisme –el cantant
albí Heino o els lederhosen
de Giri-Göringson són aclu-
cades d’ull al criptoconser-
vadorisme germànic–, però
que és d’un impecable nervi
teatral, de discurs nítid, de-
núncia atemporal sense ma-
tisos i un vehicle extraordi-
nari perquè Martin Wuttke
estableixi càtedra com a
geni de l’escena, com a
actor que genera por reve-
rencial per les seves infinites
armes interpretatives. Tot i
que la resta del repartiment
l’acarona perfectament,
aquest Arturo Ui només té
sentit avui per l’aclaparado-
ra exhibició de Wuttke, al·lu-
cinant en el domini de la
veu, el control del cos i la
profunditat de l’expressió.
Un clown i un monstre a l’al-
tura d’aquest cuc ridícul que
gairebé es menja el món.
Per sort per a la humanitat,
Wuttke sí que es menja l’es-
cenari.

Der aufhaltsame
Aufstieg des Arturo Ui
Berliner Ensemble
Teatre Lliure. 22 de gener

Der aufhaltsame
Aufstieg des Arturo
Ui, Herr Puntila und

sein Knecht Matti i Der gute
Mensch von Sezuan solien
ocupar el capítol Bertolt
Brecht al batxillerat alemany.
Tres títols per explicar el
“distanciament” brechtià i
per fixar en els alumnes con-
ceptes sociopolítics i histò-
rics per entendre el futur de
l’Alemanya del segle XX, des
de la Primera Guerra Mundi-
al fins a la desfeta del nacio-
nalsocialisme i la construcció
de l’Estat de benestar. Brecht
com a creador i com a guia
de la història alemanya.

Arturo Ui és una paràbola
sobre “l’evitable” ascensió
d’Adolf Hitler. La il·lògica
transformació d’un medio-
cre, carn de fracàs, en un
dictador sanguinari. Una bi-
ografia traslladada al Chica-
go d’Al Capone que sobretot
és una acarnissada farsa
sobre els interessos encre-
uats, terreny d’abonament
per als rèptils, i la facilitat de
deixar-se portar per una de-
magògia manipuladora
quan a la societat se li impo-
sa el discurs de la por.

Perillosos cants de sirena
que Heiner Müller introdu-
eix amb el famós Erlkönig
de Goethe i subratlla amb
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