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Si algú s’ha preguntat amb molta 
intensitat què és un actor al llarg 
de la història del teatre, aquest és 
el dramaturg austríac Thomas 
Bernhard, un dels grans autors 
universals, que sovint escrivia 
explícitament per als intèrprets 
de les seves obres i, fins i tot, 
posava títols amb els noms dels 
seus actors fetitxe, com la 
fantàstica Ritter, Dene, Voss 
(Esmozar a casa dels 
Wittgenstein). És el cas  de
Senzillament complicat, peça de 
1986 que Bernhard va escriure 
per a Bernhard Minetti, i que ara 
ens arriba al Círcol Maldà feta 
carn per Josep Minguel i direcció 
de Moisès Maicas.

“Bernhard sempre deia que, 
primer, escrivia per als actors, 
segon, per a ell mateix i, finalment, 
per al públic”, ens explica Maicas. 
I això, quins efectes té?, li 
preguntem al director. “Doncs, 
que els seus textos són una 
partitura per als actors, són notes 
que han de desxifrar perquè surti 
la música. És una mena de vers 
lliure, i es tracta de trobar les 
cadències, les tornades”, respon 
Maicas. I aquí, a Senzillament 
complicat, en tenim una prova 

irrefutable, ja que s’inventa un 
home gran, actor vell i oblidat, que 
viu sol i passa el dia llegint els 
anuncis de feina dels diaris, 
Shakespeare i Schopenhauer. 

“És un home que viu entre la 
follia i la consciència, entre la 
soledat i els deliris de grandesa”, 
remarca Maicas. L’actor, de fet, 
repeteix cada primer dimarts de 
mes un ritual: es posa la corona de 
Ricard III, personatge que va 
interpretar amb èxit en teatres de 
província, i recorda el text de 
Shakespeare. Mentre torna al seu 
paper més memorable, el visita 
una nena de nou anys, que li porta 
llet dos cops al mes. “La relació 
entre la nena i l’actor vell és 
commovedora. Ell li parla de 
l’ofici d’actor, del que ha fet a la 
vida, i arriben a establir una gran 
complicitat”, afirma Maicas. 

Aquesta obra ens ofereix una 
“visió més compassiva de l’ésser 
humà” del que és habitual en 
Bernhard, encara que no oblida la 

corrosivitat i mala bava habitual.  
“És un Bernhard humà que escriu 
un text viscut des de dins, i que 
sap trobar tota la humanitat del 
personatge i la tendresa dels 
encontres entre l’actor i la nena”, 
matisa Maicas.

El director recorda que 
Bernhard, abans que escriptor, 
volia ser actor i cantant i que per 
això mantenia en un altar els seus 
intèrprets. Al Círcol Maldà, a més, 
tindrà un digne hereu de Minetti, 
Josep Minguell, un actor que 
“estima el teatre de text, de matís, 
de registres, i gran amant de la 
música”, condició sine qua non 
per dir Bernhard adequadament. 
I no cal dir que l’espai és l’idoni 
per posar de llarg una obra que 
demana intimitat, dues portes i 
una finestra. I un públic disposat 
a deixar-se emportar per la 
paraula del més gran.

SENZILLAMENT COMPLICAT
Círcol Maldà. Fins al 17 de febrer 

Darrerement, ja ho saben, 
no estem per bromes. 

Massa coses estem perdent, 
massa talent està marxant, que 
si la situació del teatre d’aquest 
país ja era d’asfíxia, d’un estrès 
d’altres èpoques, la cosa està 
esdevenint un drama homèric 
d’alt voltatge.

I sí, aquí, des d’aquesta 
tribuna modesta del gran 

Senat del teatre, encoratgem 
els joves, massacrem els 
injustos i parem més aviat poca 
atenció als, com diria Bernhard, 
mestres antics de la nostra 
escena. Actors i actrius, 
directors, que són els que han 
permès als de 20 i 30 anys tenir 
èxit, sortir-se’n. 

No ho hem d’oblidar mai, 
distingides senyories, que 

si existeix un T6 o una Flyhard, 
públic interessat en el que fan, 
és perquè abans hi ha hagut una 
colla de gent que va ‘crear’ el 
teatre català contemporani i que 
el va posar a nivell. Sí, a nivell, 
perquè aquest senador ha parlat 
amb algun actor de primera dels 
que voregen la setantena i s’ha 
hagut de tapar les orelles davant 
de tots els improperis que li 
sortien de la boca en parlar del 
teatre pre-Lliure.

Mai, mai, benvolguts 
espectadors irredempts, 

podrem agrair-los la feina feta 
als Puigserver, Pasqual, Bozzo, 
Soldevila, Benet i Jornet, Sirera, 
Montanyès, Sanchis Sinisterra, 
Lecina, Espert, Sardà, Flotats, 
Marsillach, Alcañiz, Pou, 
Planella... i, esclar, la gran 
Lizaran. 

Tots ells van patir la 
ignonímia i els que encara 

aguanten han de suportar el 
menyspreu atàvic, la ignorància, 
dels governants envers les arts. 
Són uns herois i no es mereixen 
comunicats com el de l’il·lustre 
president d’aquesta província en 
vies d’alliberament, que l’altre 
dia, l’endemà de la pujada al cel 
de la gran dama, reduïa la seva 
feina a una obra contemporània, 
a banda de cometre algun error 
garrafal. No s’ho mereixen. No 
ens mereixen. –Andreu Gomila
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Sembla que no està bé del cap, però potser sou vosaltres, els bojos...
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