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VICTORIA SLAVUSKI

Commemorar aniversaris sempre
m’ha semblat desproveït de sentit.
En periodisme, és una restricció
opriment: és difícil publicar sobre
un tema o un personatge del pas-
sat, per apassionant que sigui, sen-
se el pretext d’una efemèride que,
a més a més, ha de ser de número
rodó o acabat en cinc. Tanmateix,
des de fa cert temps no puc igno-
rar-ne l’aspecte positiu. Aquesta
superstició còsmico-matemàtica
quevalora la coincidència del nom-
bre de voltes que fem al voltant del
Sol des d’un esdeveniment deter-
minat amb punts àlgids del siste-
ma decimal, és finalment un feliç
estratagema per conferir a accions
opersonatges del passat una alena-
da d’actualitat que, encara que efí-
mera, els dóna dret de visibilitat i
els torna mereixedors de l’atenció
pública.
L’any vinent ens porta una

efemèride de pes: el centenari de
l’inici de la Primera Guerra Mun-
dial. L’historiador Fritz Stern, que
considera que passat i futur són
conjuntures obertes, afirma que la
Gran Guerra va ser “la primera ca-
tàstrofe del jove segle XX de la
qual van derivar tots els desastres
subsegüents”. L’últim Festival de
Viena va abordar l’efemèride amb
dues estrenesmundials:Letzte Ta-
ge: ein Vorabend (Últims dies: la
vigília), del director suís Cristoph
Marthaler, i el tríptic In Agonie, de
Miroslav Krleža –l’Schnitzler
croat– dirigit per l’austríac Martin
Kušej. “Les dues obres exposen els
funestos potencials ideològics del
segle XX. In Agonie aborda la
decadència dels Habsburg en la
preguerra des d’un angle croat, i
Letzte Tage la ruptura amb la civi-
lització”, assenyala Stefanie Carp,
directora del festival.
Quadra realçar aÀustria la com-

memoració de la Gran Guerra. No
s’ha d’oblidar que va ser iniciada
aquí per l’imperi austrohongarès
amb una declaració de guerra a
Sèrbia en represàlia per l’assassi-
nat de l’hereu del tron austríac a
Sarajevo.AViena,Marthaler vapo-

der escenificar la seva obra a la
sala plenària històrica del Parla-
ment, famosa en l’últim decenni
del segle XIX i el primer del XX
per les seves escandaloses sessions
–comentades per Kart Kraus i
Mark Twain– en què els represen-
tants dels diferents països de l’im-
peri, que no eren poliglotes i no
tenien servei d’intèrprets, no acon-
seguien entendre’s, es tiraven tin-
ters pel cap o arribaven a les mans
i sovint algun acabava pres.

Letzte Tage acaba de presentar-
se també al Festival de Tardor de
París, on Marthaler va haver de
reemplaçar l’entorn parlamentari
per una platea i va col·locar el pú-
blic a l’escenari. “La nostra època
recorda fatalment a la del comen-
çament de la Primera Guerra”, va
declarar el director suís a Viena. A
París un periodista de Libération
va corroborar la seva opinió en
una ressenya titulada I si Manuel
Valls anés a veure l’obra deMartha-
ler?, en què es va afegir a les críti-

ques que va suscitar recentment el
ministre de l’Interior francès per
haver suggerit que s’expulsés els gi-
tanos de França. L’escena de Letz-
te Tage que va inspirar el periodis-
ta ens transporta a l’any 2145, a
una Europa ètnicament homogè-
nia onambprou feines quedenves-
tigis d’altres races. El llibret deLet-
zte Tage es va elaborar a partir de
textos documentals i pseudodocu-

mentals que exposen els elements
ideològics subjacents a la regió des
del segle XIX (ultranacionalisme
populista, racisme, imperialisme) i
rastregen la seva continuïtat fins
als nostres dies i els projecten tam-
bé cap al futur. En aquesta escena
del 2145, es comunica amb alegria
que l’antisemitisme ha estat reco-
negut com a part del patrimoni
mundial de la humanitat per la

LETZTE TAGE.
EIN VORABEND
(The final days.
On the eve)
De Christoph
Marthaler. Estrenat
al marc de l’últim
Festival de Viena,
es va representar
en escenaris del
Parlament austríac.
Explora la política
europea des del
1914, incloses les
tendències racistes
i nacionalistes.
Amb música inspi-
rada en la de
compositors jueus
perseguits pel
nazisme
FOTO: WALTER MAIR

PrimeraGuerraMundial Laproximitat de
l’aniversari de la primera gran contesa europeadel
segleXXarriba als escenaris, ambobres quemiren
al passat peròque també s’encaren al present

Teatre
per protegir
el futur
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Unesco, i es proposa que el racis-
me europeu també sigui classificat
com a tal. No ésmenys alliçonador
el discurs, citat literalment, que
Karl Lueger, alcalde de Viena ad-
mirat i emulat per Hitler, va pro-
nunciar a la sala al maig del 1894 i
en el qual va afirmar, entre altres
coses, que “l’antisemitismedesapa-
reixerà, però únicament quan l’úl-
tim jueu hagi desaparegut de la faç
de la terra” i que “els llops, els lleo-
pards i les panteres estan dotats
d’humanitat” si se’ls compara. Té
cap relació amb el present? Cal es-
mentar que el 2012 el Govern aus-
tríac va decidir rebatejar diversos
carrers i placetes de Viena anome-
nades Karl Lueger, i de resultes
d’això Heinz-Christian Strache,
cap de l’extrema dreta que va cap-
tar un 21,4% dels vots en les elec-
cions recents, va acusar els socialis-
tes de donar suport a homenatges
a assassins en massa com Che
Guevara i esborrar de la ciutat el
nom d’un alcalde tan notable com
Lueger.
Coma contrapès i en diàleg sub-

til amb la duresa dels seus textos,
LetzteTage estàhabitadaper bellís-
sima música de compositors jueus
que van ser assassinats en els
camps de concentració o van emi-
grar durant l’holocaust (Ullman,
Bloch,Haas,Koffler...) les composi-
cions dels quals van ser orquestra-
des per a un conjunt de cambra
que les interpreta endirecte. L’ele-
ment extraordinari en aquesta
obra de Marthaler, que va comen-

çar la seva carrera com amúsic, és
el contrapunt suspès, no en oposi-
ció sinó paral·lel, entre música i
text. La brutalitat de la part textual
i la força i profunditat emocional
de les composicions musicals, van
avançant de costat, sense enfron-
tar-se ni tocar-se. Però creen una
mena de campmagnètic, per la se-
va diferència de nivell essencial.
L’únic que condensa música i text
són les imatges creades per grups
d’actors, tercer element d’aquesta

composició teatral. Són gairebé
fotos fixes, suggeridores i inobli-
dables: les netejadores que en-
llustren els mobles i els caps dels
oradors; parlamentaris ambnassos
i barrets de pallassos que corren
per les grades constituint-se enme-
tàfora, una fila d’actors encorbats i
grisos en una galeria molt elevada
sobre els caps dels espectadors
que evoca luctuoses caravanes de
deportats. La música, plena de
força i bellesa, incorpòria però
imparable, que revela la riquesa i
vitalitat de les víctimes i que Mar-
thaler deixa créixer fins que l’obra
es torna concert i els oprimits
vencen.
Igual com la peça deMarthaler,

el tríptic InAgoniedeKrleža abor-
da el tema de la guerra de manera
obliqua. Aquesta marató de sis ho-
res, adaptada i posada en escena
per Martin Kušej, no se centra en
la guerra per si mateixa sinó en la
corrupció i decadència de l’aris-
tocràcia imperial i la classe militar
que van ser-ne els actors princi-
pals. El seu primer segment, titulat
Die Glembays, està ambientat al
Zagreb austrohongarès del 1914 la
matinada de la declaració de guer-
ra d’Alemanya a Rússia. Una reu-
nió de família enfronta un jove
artista amb el seu pare, un indus-
trial sense escrúpols que inverteix
paral·lelament en la indústria de la
guerra i en la de les pompes fú-
nebres. Els retrobaments causen
caramboles que revelen una xarxa
d’intrigues passades i presents,
incloent-hi suïcidis i morts pro-
vocades. L’espiral de falsedat, i
desastre econòmic per a tothom
culmina quan l’advocat de la famí-
lia anuncia amb joia: “S’ha declarat
la guerra, hi haurà guerra, la guer-
ra serà la nostra salvació”.

La segona part, Galizien, suc-
ceeix el 1916, al front. Aquí, l’ene-
mic exterior és gairebé invisible, la
guerra és intestina. Una altra ve-
gada es mostra l’aristocràcia deca-
dent de l’imperi austrohongarès i
els brutals militars d’alt rang que
tenen totes les prerrogatives i cap
objecció per abusar, humiliar o
fins i totmatar els seus subalterns i
els civils. La rebel·lia d’un soldat
davant la disjuntiva d’obeir o mo-

rir precipita un desenfundament
col·lectiu de pistoles i, en una con-
fusió total, tots disparen contra
tots i acaben matant-se entre ells:
una gran sinècdoque visual de la
retòrica bèl·lica. InAgonie, l’última
obra, que dóna títol al tríptic, abor-
da les relacions de parella inte-
ressades, d’engany i decepció,
d’una aristocràcia empobrida que
prova de sobreviure a la post-
guerra.
Fritz Stern considera que el

passat conté per si mateix molts
futurs potencials i que la història
és un procés no predeterminat de
caràcter obert a la participació,
que pot ser influït per accions
voluntàries dels ciutadans, i que
l’estudi del passat ha d’impulsar
l’historiador –podria afegir-se “i
als ciutadans”– a tenir unpaper ac-
tiu en el present. En aquest sentit,
les efemèrides poden ser molt
útils. D’una banda, imposen un
ordre, tan arbitrari com qualsevol
altre, per rememorar el passat,
una cosaqueen temes comlaguer-
ra és una tasca humana essencial,
gairebé deure ètic. Reflexionar
sobre el passat auscultant el pre-
sent és exercitar una classe de
memòria quepodria aportar el seu
gra de sorra a una imaginable
evolució de l’espècie humana que
en algun moment li permetés
aprendre a protegir-se, no només
demalalties i de la degradació eco-
lògica, sinó del que potser és més
important, a protegir-se a simatei-
xa de si mateixa. |

IN AGONIE
(Die Glembays /
Galizien /
In Agonie)
De Miroslav Krleža
/ Martin Kušej.
Estrenada el passat
Festival de Viena.
Kušej, director
artístic del Resi-
denztheater de
Munic, presenta
aquesta trilogia de
Miroslav Krleža
(1893-1981), un
dels autors més
destacats de la
literatura croata
del segle XX. Les
tres peces des-
criuen la mort de
la vella Europa els
anys de la Primera
Guerra Mundial
FOTO: THOMAS AURIN

Dues obres estrenades
en l’últim Festival de
Viena que exposen
els funestos potencials
ideològics del segle XX


