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L a indignació, l’afartament, 
la còlera o el menyspreu 
també són òptims combus-

tibles del talent literari, sempre 
que es manegin amb precaució 
per no cremar-se amb el seu po-
der corrosiu. En un dels recents 
assajos d’Alfabetos, Claudio Ma-
gris defensa els escriptors colè-
rics i furiosos de la casta de Que-
vedo o Thomas Bernhard. Autors 
amb molts per què a la llengua 
per escopir-los contra una reali-
tat que els sembla ofensiva i in-
acceptable. Tendeixen a ser des-
mesurats, violents i autodes-
tructius però també nobles, i 
entre aquests Magris cita Juve-
nal, Swift, Carlo Emilio Gadda o 
Karl Kraus.
 Aquest últim va ser una peça 
clau a la Viena de la psicoanàli-
si i l’empirisme lògic, de la músi-
ca dodecafònica i de l’expressio-
nisme, la ciutat de Freud i Zweig, 
de Schnitzler, Egon Schiele, Ho-
fmannsthal, Robert Musil, Rudolf 
Carnap i Arnold Schönberg, de 
Gustav Klimt, Ludwig Wittgens-

tein, Hermann Broch i Oskar 
Kokoschka, un centre del món 
que estava patint una explosió 
al ralentí. I Kraus va ser el centre 
d’aquest centre per la força hura-
canada del seu caràcter, el tall in-
cisiu de la seva intel·ligència i l’au-
dàcia percucient del seu estil. Ho 
va ser des de la seva pròpia revis-
ta, Die Fackel (La Torxa), que va pu-
blicar entre els anys 1899 i 1936 
(escrita tota per ell des del 1912), 
922 números, 22.500 pàgines des 
de les quals va flagel·lar la hipo-
cresia moral dels seus coetanis, 
la corrupció política i els tripijocs 
de la guerra, l’art adotzenat i la 
corrupció del llenguatge. Milers 
de pàgines en què literalment es 
va buidar un Kraus vidriòlic, un 
moralista que il·luminava i incen-
diava amb eloqüència avassalla-
dora les misèries del seu temps i 
que, quan l’any 1933 va contem-
plar l’ascens imparable del nacio-
nalsocialisme, va fer de l’estupor 
abatut, eloqüència: «No se m’acut 
res sobre Hitler».
 Aquest apunt, amb el qual ar-
renca La tercera noche de Walpur-
gis (inèdita fins al 1952) i una se-
lecció dels articles de Kraus du-
rant 37 anys, s’acaba de publicar 
a El Acantilado gràcies a la feina 
d’Adan Kovacsics i qualsevol per-
sona pot comprovar l’excel·lent 
estat de conservació de les seves 
opinions. No poques d’aquestes 
mantenen intacte el foc d’una 
indignació com la que reclama 
Stéphane Hessel. H
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la llengua
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Karl Kraus 
conserva el foc 
de la indignació que 
ens reclama Hessel
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alex Brendemühl debuta al 
Liceu amb ‘el caçador furtiu’

MARTA CERVERA
BARCELONA

A
costumat a interpretar rols 
de psicòpates i assassins, 
Alex Brendemühl (Les 2 vi-
des d’Andrés Rabadán, Les ho-

res del dia) disfruta d’un debut artís-
tic que l’ha portat a interpretar el di-
able en persona en el nou muntatge 
d’El caçador furtiu (Der Freischütz), de 
Carl Maria von Weber (1786-1826), 
que el Liceu estrena avui i que esta-
rà en cartell fins al dia 30. Aquesta 
obra feia 23 anys que no es represen-
tava al coliseu.
 «És un viatge molt intens. El meu 
personatge de Samiel, el caçador ne-
gre, és qui mou els fils de tot des de 
l’ombra», comenta l’actor, que fins 
ara no s’havia ficat mai a la pell del 
diable. És l’únic rol d’aquesta famo-
sa òpera romàntica que no és cantat. 
D’això se n’encarrega un brillant re-
partiment dirigit des del fossat per 
Michael Boder, encapçalat pel tenor 
Christopher Ventris (Max), substitut 
de Peter Seiffert, les sopranos Petra-
Maria Schnitzer (Agathe) i Ofèlia Sa-
la (Ännchen) i els baixos Albert Doh-
men (Kaspar) i Matti Salminen (l’ere-
mita). «Samiel és un ésser amoral, 
provocador i que canvia constant-
ment de cara», comenta ensenyant 
els vestits que té al seu camerino: un 

El seu rol és l’únic 
no cantat a l’obra, 
que torna al coliseu 
23 anys després

«És una llàstima que 
l’òpera sigui elitista», 
lamenta l’actor, que 
interpreta el diable

compra i tot es ven, fins i tot l’ànima. 
«Et fa actuar com si portessis màsca-
ra, exagerant el gest, tot al contrari 
del cinema on el traç és més fi i mi-
nimalista», explica l’actor, a qui li 
agradaria tenir més projectes rela-
cionats amb la música, com va ser 
el film El silenci abans de Bach, de Pere 
Portabella. 
 No és la primera vegada que Bren-
demühl trepitja les taules del coli-
seu, tot i que sí com a actor consa-
grat. Va fer els seus primers passos 
com a figurant a L’holandès errant, 
de Richard Wagner, i a L’ocell de foc, 
d’Igor Stravinski, juntament amb 
els Ballets de Montecarlo. «D’algu-
na manera estic tancant el cercle. 
Vaig acceptar participar-hi perquè 

m’agrada la música i especialment 
aquesta obra tan popular a Alema-
nya», explica Brendemühl, de pare 
alemany i mare espanyola.
 «És una llàstima que l’òpera sigui 
tan elitista perquè és un art que en-
globa tots els altres. Molts títols han 
sorgit a partir de temes populars pe-
rò avui sembla que estigui restringi-
da als cercles del poder polític i eco-
nòmic», lamenta. Creu que com a 
mínim una vegada a la vida tothom 
hauria d’assistir a una òpera perquè 
provoca «emocions molt intenses i 
indescriptibles». I insisteix: «No hi 
ha res comparable a una represen-
tació amb cor de 100 persones, una 
gran orquestra i una posada en esce-
na vistosa». Per a un melòman com 
ell, poder-la viure des de dins ha de 
ser el súmmum. H

33 Alex Brendemühl, en dues escenes d’‘El caçador furtiu’.
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indiferent ningú». El muntatge, mo-
dern, juga al contrast entre llums 
i ombres, com el que té aquesta be-
lla música de Weber, rica en mati-
sos sonors. Konwitschny incideix en 
la crítica al capitalisme implícita en 
l’obra i mostra un societat on tot es 

de capellà, un altre d’executiu i fins 
i tot d’embarassada.... Fa vuit canvis  
durant la funció, on la seva presèn-
cia es fa notar fins a l’escena final.
 Sobre el treball de Peter Konwit-
schny, el controvertit director d’es-
cena alemany, destaca: «No deixarà 

La posada en escena 
de l’alemany Peter 
Konwitschny incideix en 
la crítica al capitalisme

Fàcil i difícil
Un festival més variat que mai obre al Palau de la 
Música la setmana Barcelona Poesia 

ERMEST ALÓS
BARCELONA

Vicenç Altaió va explicar ahir a la nit 
a l’escenari del Palau de la Música 
que un dia li va preguntar a J. V. Foix 
què és la poesia. Que l’hi va plante-
jar també a Brossa. I a Vinyoli i a Pa-
lau i Fabre. «Vaig aprendre –va dir a 
la fi– que la poesia és dificultat». I per 
demostrar-ho, alhora que arrossega-
va (amb dificultats) una cadira amb 
la sortosament gens fàcil poeta Nú-
ria Martínez Vernis asseguda a so-
bre, recitava encorbat el poema Línia 
regular a l’anhídrid. L’extasiat posant 
veu de doctor Caparrós, o més aviat 
de pacient de la Puigvert mentre li 
fan el que explica un vers del poema: 
«rasco la veixiga, sotrec la sonda». 

 Uf. Difícil. Dolorós. Potser és que 
el que és difícil és tornar una altra 
vegada a les fonts del surrealisme 
local, els embarbussament pseudo-
científics o el Qualsevol nit pot sortir 
el sol canviant Doña Urraca i Tarzan 
per pintors (Fent cua al museu, el som-
ni d’Altaió). Però potser el més difí-
cil és fer riure com ho va aconseguir 
Kirmen Uribe amb el cant d’un cu-
cut (kukuak, de fet) i la història del fill 
que li va néixer amb 13 anys, men-
jant una pizza. O que enmig de la 
festa dos senyors amb corbata can-
tin solemnes «a la llum sobirana de 
Déu», a Deborah Kerr i al dry marti-
ni (Valentí Puig) o recordin evoca-
dors el perfum d’una senyoreta de 
La Castellana, «aquel extracto de tra-
gedia, aquel ácido aroma de martirio» 
(Luis Alberto de Cuenca).
 O que el poeta de combat sud-

africà Kgafela oa Magogodi trans-
meti ganes de combatre, que el cant 
samplejat, amb retards, ecos i so-
roll de plàstic de bombolles de Pa-
mela Z s’enganxi més que una tor-
nada de radiofórmula, que el tropi-
calista Arnaldo Antunes diverteixi i 
l’octogenari Jerome Rothemberg gi-
ri els ulls cap al dadà i sembli un no-

iet. Aquests quatre convidats només 
van oferir una mostra ahir a la nit 
al festival que va obrir la setmana 
Barcelona Poesia. Busquin-los al pro-
grama i no faltin (uns avui, altres de-
mà) a les seves exhibicions de poesia 
que és veu i és música. Experiènci-
es difícils d’explicar que (fàcilment) 
eles exaltaran. H

rònicac

33 L’escriptor basc Kirmen Uribe, ahir a la nit al Palau de la Música.
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