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Va ser Shakespeare

qui va deixar dit a la

seva obraLa tempesta

que l’ésser humà estava fet de la

mateixamatèria que els somnis,

i que, de fet, la nostra breu vida

tanca el seu cercle ambun altre

somni. Peròmolt abans que

ell, Déunostre senyor, en un

to decididamentmenys poètic,

havia deixatmolt clar que l’ésser

humà (o, simés no, l’home; ja

sabemque la dona prové d’una

costella) no és altra cosa que

fang ben treballat. I això hoha

tingut sempremolt clar el gran

creador d’origen serbi (va néixer

a l’antiga Iugoslàvia deTito)

JosefNadj. Elmateix que, l’any

2006, es rebolcava precisament

entre el fang i l’argila al costat

deMiquel Barceló a la notable

performancePaso doble. Però

molt abans, fa gairebé dues dèca-

des (l’espectacle es va estrenar el

1994, i va passar al seumoment

per l’ara inexistent Festival de

Teatre de Sitges), Nadj ja havia

recorregut al fang i l’argila per

cobrir els rostres del soldadet

Woyzeck, dels seus companys

de caserna, de la seva estimada

i infidel companyaMarie (la

mare del seufill), que perd el cap

quan sent el repic del tambor

major bastonejat pel seu amant,

i del científic que el té sotmès

a una estricta dieta de pèsols a

canvi de quatremonedes de res.

Vés a saber: potser la culpa de

l’assassinat comès perWoyzeck

cal atribuir-la en part a l’absurda

dieta de pèsols de tan ridícul ex-

periment. El cas és que, quan la

pobraMarie vamorir realment

apunyalada pel seuFranz, aquell

crimhorrible va ser objecte de

lesmés diverses interpretacions.

I que, anysmés tard, elmagnífic

autorGeorgeBüchner va triar

aquell cas per escriure un text

teatral que s’acabaria convertint

en una de lesmés influents obres

inacabades de tots els temps.

UN FASCINANT GALIMATIES

De fet, quan va morir als 24

anys, l’autor de Leonci i Lena i

Lamort de Danton no va dei-

xar exactament una obra per

acabar, sinó més aviat quatre:

quatre manuscrits diferents,

les escenes dels quals poden

ser també ordenades de dife-

rent forma, segons quin sigui el

criteri de l’editor del text o del

director de l’obra. Pot semblar

una paradoxa, però el cert és

que aquestes circumstàncies,

unides a la qualitat excepcional

de tot el que Büchner va deixar

escrit, no han fet altra cosa que

potenciar encara més el valor

de l’obra com una de les peces

fonamentals sobre les quals

s’assenta tot el teatre modern.

Cal dir que enguany es celebra

precisament el centenari de la

seva primera representació,

que es va produir quan havien

passat ja més de tres dècades

des de la publicació de l’obra, i

tres quarts de segle després de

la mort del seu autor. I aquests

lapsus temporals són ben re-

presentatius de fins a quin punt

Büchner s’havia avançat al seu

temps.

DE TOTS I DE NINGÚ

Resulta fàcil imaginar l’alegria

amb què l’expressionisme, el

corrent artístic dominant a Ale-

manya en l’època de l’estrena,

es va apropiar d’aquestmate-

rial; sense saber-ho, Büchner

havia sigut ja un autor del tot

expressionista! Esclar que,

quan va arribar el teatre de l’ab-

surd, tampoc li va costar gaire

establir vincles entre la seva

forma d’entendre l’existència i

la del barberWoyzeck: aquest

és l’ofici que fa dins l’exèrcit i

que practicava també el perso-

natge real. Però els aficionats a

les interpretacions polítiques

tampoc van tardar a assenyalar

la denúncia social a què donen

lloc les vexacions patides per

aquest símbol de les classes

oprimides. I de ben segur que

totes aquestes visions són

presents al muntatge amb què,

sense paraules, i sense intentar

seguir una estricta ordenació

argumental, però amb lesmans

plenes de fang, Nadj s’apropa a

un personatge que ha inspirat

també una gran obramestra

operística d’Alban Berg, una no-

table pel·lícula d’Herzog i una

brillant peça de teatremusical

signada per TomWaits i Robert

Wilson. RAMON OLIVER
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L’APUNTADOR

LA TEVA TAULETA
S’OMPLE DE TEATRE
I tot gràcies a lamolt innovadora
(tant pel que fa al format com
pel que fa al contingut) Revista
Proscenium, la primera revista
d’arts escèniques de tot l’Estat
nascuda específicament per a
tauletes; demoment –tot arriba-
rà, no sigueu impacients!– per al
model iPad. Editada en català, i
especialment interessada aman-
tenir-nos sempre ben informats
de tot el que es cou en l’escena
catalana (això, encara que l’esce-
na internacional també hi quedi
ben reflectida), Proscenium serà
a partir del propermes de gener
una revista de periodicitat men-
sual que, en el seu número zero,
estarà especialment dedicada a
fer un intens repàs del que haurà
estat la present edició del Festi-
val Temporada Alta. L’aplicació
gratuïta per accedir als contin-
guts de Proscenium ja us la podeu
anar baixant de l’App Store.

ESCENA 25
Etsmajor de 18 anys però encara
no passes dels 25? Doncs es pot
saber què estàs esperant? Fins al
dia 31 d’octubre, encara estàs a
temps d’aprofitar aquesta cam-
panya organitzada, entre altres
entitats, per sales teatrals i de
concerts de tot Catalunya en col-
laboració amb el Departament
de Cultura de la Generalitat. Així,
per la cara (omés ben dit, per la
data que va lligada al teu NIF),
et cauran del cel 25 eurets que,
això sí, hauràs d’invertir en un
o dos espectacles (tot depèn de
l’import) de teatre, circ, dansa o
música.
Inf.: www.escena25.cat o(93
554 35 93.

DE LA MATEIXA
MATÈRIA QUE EL FANG
JOSEF NADJ ENS EXPLICA LA TRÀGICA HISTÒRIA CRIMINAL DEL
SOLDAT WOYZECK, EL CONILLET D’ÍNDIES DEL PROLETARIAT

WOYZECK, OU
L’ÉBAUCHEDUVERTIGE

Coreografia i dir.: Josef Nadj. Mú-
sica: Aladar Racz. Int.: Josef Nadj,
Guillaume Bertrand, Istvan Bickei,
Denes Debrei,Samuel Dutertre, Peter
Gemza, Henrietta Varga.
Data: 25/10. Lloc: Teatre de Salt.
Pl. Sant Jaume, 6.( 972 402 004.
€ 18-31 euros.C 22h.
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