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Amb el suport de Codorníu

01. 
TRANSLATIONS
L’obra de Brian Friel dirigida per 
Ferran Utzet és l’obra a descobrir 
d’una cartellera amb poca 
brillantor. Comença a anar-hi 
gent i potser quan us desperteu, 
ja no hi serà.  Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

02. 
VÀNIA
Última setmana per gaudir 
d’aquesta obra de Txékhov feta 
amb energia, saviesa i enginy per 
Les Antonietes. Fins i tot Josep 
Maria Pou n’és fan.  

 Círcol Maldà. De dc. a ds.

03. 
STOCKMANN
I si us vau perdre la versió 
d’Un enemic del poble de Les 
Antonietes, podeu recuperar-la a 
Viladecans. Potser el que heu vist 
al Lliure no us sembla tan bo...  

 Atrium de Viladecans. Dg. 23

04. 
EL REI BORNI
La de Marc Crehuet va ser una 
de les obres de la temporada 
passada, i ara passa per un dia 
per Santa Coloma.  

 Teatre Sagarra. Ds. 22

05. 
GEORGE KAPLAN
Si penseu que ningú no fa bon 
teatre polític és que no heu vist 
l’obra de Frédéric Sonntag.  

 Sala Beckett. De dc. a dv.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila
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A Konrad Zschiedrich no li queia 
bé Thomas Bernhard. Als anys 
70 i 80, el veia a la tele i el 
trobava malcarat, arrogant, amb 
el “res no té sentit” penjant del 
llavi. Un home per sobre dels 
homes. Però mica en mica es va 
introduir en la seva obra i ja no 
va poder sortir-ne. “Va tenir una 
vida tan trista... Com tot bon 
provocador, el que volia de debò 
era que l’estimessin. I, de fet, 
treballava contra la mort: quan 
saps que has de morir, la vida té 
més valor”, etziba Zschiedrich. 
Sí, Bernhard va patir tuberculosi 
d’adolescent, en l’Àustria de la 
postguerra mundial, i va salvar-
se de miracle. I va construir una 
de les obres crítiques més 
punyents, devastadores, del 
segle XX, de necessària lectura. 

Un dels seus hits és el 
Ritter, Dene, Voss que 

Zschiedrich dirigeix al Teatre 
Akadèmia, amb el filòsof Ludwig 
Wittgenstein, la seva germana i 
la mare de tots dos de 
protagonistes.

És una obra tan bona que és 
molt fàcil cagar-la, ja que tot és 

tan interpretable com els 
silencis de sobretaula. Potser 
per això el director alemany, a 
l’hora de concebre l’espai, ha 
imaginat un menjador a l’infern, 
de “perversitat modernista”, 

com diu l’obra, on els 
Wittgenstein parlen sense 
parlar-ne de la seva tràgica vida 
sexual. Són, apunta 
Zschiedrich, com “peixos en un 
aquari” on la paraula més 
sentida és l’adjectiu ‘il·lícit’. 
Amb uns actors que han de dir 
més coses quan callen.

Zschiedrich ha traduït ell 
mateix l’obra i defensa amb 
fervor que es tracta d’una 
comèdia, que “fa un recorregut 
molt ampli fins al grotesc”. Aquí 
recorda una frase de Bruno Apitz, 
escriptor supervivent de 
l’Holocaust, quan deia que mai 
no havia rigut tant com als camps 
de concentració. I afegia: “Qui no 
reia, l’endemà era mort”. 

‘Ritter, Dene, Voss’ serà a 

l’Akadèmia del 27 de febrer al 

23 de març.

Un menjador a l’infern
Konrad Zschiedrich dirigeix l’imprescindible ‘Ritter, Dene,  
Voss’ de Bernhard al Teatre Akadèmia. Per Andreu Gomila

Els personatges 
són com peixos 
en un aquari que 
parlen de coses 
il·lícites


