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TEATRE

Juan Mayorga busca un crític
que l’il·lumini

dinadors i en què els crítics escrivien la
nit de la funció. No és, doncs, un crític ac-
tual, però sí que representa una crítica
compromesa per amor al teatre que de-
fensa la veritat, la seva veritat, esclar, més
enllà de les efusions del públic, dels pre-
mis… i, per això, pontifica. Mayorga par-
la d’un combat. Però en realitat la funció
és una conversa sense cops de puny. Al-
gunes paraules o idees molestes per a l’un
i per a l’altre, però no un combat perquè
falta agressivitat. Els cops verbals són
confessions de dos individus que, com es
veurà a la part final, tenen coses en comú.
Mayorga deixa anar un cert sentimenta-
lisme poc creïble en les crítiques del crí-
tic de l’obra de Scarpa.

El text té alguns moments brillants
però la posada en escena és dolenta. Des
de la impostada entrada de Volodia fins
a les inútils projeccions, i el fum i llums
del final. El crítico es va estrenar el 2012
i és per això que no podem sinó atribuir
els incidents tècnics de la funció a la fal-
ta de potència, de joc, de ritme dels dos
bons actors. Pere Ponce, en tot cas, més
involucrat que Puigcorbé.e

Juanjo Puigcorbé i Pere Ponce en un moment de l’obra. ACN

‘El crítico. Si supiera cantar me salvaría’
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SANTI FONDEVILA

Abodes ens convides, Juan Ma-
yorga! L’autor espanyol més
representat al món ha escrit
una obra compromesa, since-
ra i amb l’alt nivell literari que

el caracteritza. I ho ha fet per exposar la
seva recerca d’una veu mestra, d’un crí-
tic que il·lumini el que ell no ha vist en les
seves pròpies obres. El crítico no vol ser
una obra sobre el teatre (que sempre són
avorrides, com diuen a la funció) però ho
acaba sent. El teatre és el rovell de l’ou
d’una funció que confronta un crític, Vo-
lodia (Juanjo Puigcorbé), amb un drama-
turg, Scarpa (Pere Ponce), la mateixa nit
de l’estrena de la seva última obra en un
temps en què no hi havia internet ni or-

Crítica

HISTÒRIA

El ‘Mein Kampf’ torna a
publicar-se a Alemanya

Baviera dóna finalment llum verda
perquè l’Institut d’Història de Mu-
nic publiqui una edició crítica d’un
llibre que fins ara no es podia ree-
ditar: el Mein Kampf, l’obra escrita
per Adolf Hitler el 1924.

ISAAC LLUCH

MUNIC. ¿Han de permetre les auto-
ritats públiques alemanyes la ree-
dició d’un llibre que incita a l’odi ra-
cial? ¿S’ha de confiar en la madure-
sa de la societat i abocar una obra
que fonamenta la ideologia nazi pe-
rò aprofitant-ho per fer pedagogia?
¿Està justificat que el ministre de
Finances de Baviera, que té els
drets legals de Mein Kampf (La me-
va lluita) fins a finals del 2015, sub-
vencioni una revisió crítica del lli-
bre, escrit gairebé fa 90 anys pel
dictador Adolf Hitler? Totes aques-
tes qüestions s’han debatut a Ale-
manya en donar el vistiplau a
l’obra, una iniciativa que, fa tot just
un mes, es volia prohibir: la reedi-
ció de l’obra de Hitler.

En el canvi d’opinió de l’adminis-
tració bavaresa hi influeixen diver-
sos factors que posen en relleu que
el tema és molt espinós. Inicialment,
les autoritats regionals havien apro-
vat que l’Institut d’Investigació
d’Història de Munic preparés una
edició comentada del Mein Kampf.
El món acadèmic estava d’acord que
calia una lectura crítica de la font
primària amb què Hitler justifica les
teories antisemites i d’extermini.
L’Institut hi va començar a treballar
el 2009 i el ministre de Finances de
Baviera va acabar finançant la inici-
ativa amb mig milió d’euros.

El Consell Central dels Jueus a
Alemanya va dubtar de la idoneïtat
del projecte, si bé des del costat aca-
dèmic s’insistia en la importància

de revisar el llibre del líder nazi.
“Una democràcia estable no ha de
tenir cap por de tenir el Mein
Kampf. El més important és que es
tracti d’una edició estrictament ci-
entífica”, opina l’historiador brità-
nic Ian Kershaw.

Un viatge, el 2012, del primer mi-
nistre de Baviera, Horst Seehofer,
a Israel ho va canviar tot. Moltes
veus, entre les quals la del president
israelià, Shimon Peres, es van mos-
trar vehements contra una edició
crítica del llibre de Hitler. Les auto-
ritats bavareses van decidir prohi-
bir una publicació que fins alesho-
res havien finançat. Seehofer va ar-
gumentar que era contradictori do-
nar via lliure a la reedició d’aquesta
obra mentre el Constitucional ale-
many estudiava la prohibició del
partit neonazi de l’NPD.

Finalment, els arguments aca-
dèmics i el fet que, a partir del de-
sembre del 2015, La meva lluita
passarà a ser de domini públic, per-
què hauran passat 70 anys de la
mort de Hitler, han afavorit la re-

edició del llibre de Hitler. A més,
altres països ja reediten en altres
llengües el Mein Kamp i l’obra es
pot descarregar d’internet.

El ‘Mein Kampf’, un regal de noces
La primera publicació del Mein
Kampf als anys 20 va rebre unes crí-
tiques terribles. Una ressenya de
l’època destacava que hi havia “lleu-
gers dubtes sobre si el seny de l’au-
tor es mantenia intacte”. Durant el

nazisme, però, l’estat va pro-
mocionar-ne la lectura i

fins i tot s’entregava
com a regal de noces.
El debat sobre la re-
edició del Mein
Kampf coincideix
amb l’aparició en una
casa de Tel Aviv de
centenars de cartes
privades desconegu-
des, i ara avançades
en exclusiva per Die
Welt, de Heinrich
Himmler, l’organit-
zador de l’Holocaust
i cap de les SS, la Ges-
tapo i la policia del
règim nazi.

La troballa inclou
nombroses cartes
d’amor “completa-
ment normals”, se-
gons els historiadors,
i alguns documents
en què queda patent
l’antisemitisme de
Himmler.e

Les autoritats bavareses aproven una
reedició crítica del llibre escrit per Hitler

Crítiques
Quan es va publicar el Mein
Kampf, els crítics van posar
en dubte el seny de l’autor


