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és més breu que l’original. Dura 
menys de dues hores. «Està escri-
ta com si fos una partitura, així que 
he eliminat les variacions, els te-
mes que es repetien».
 Per als actors, la peça és un rep-
te. «Bernhard t’obliga a fer un vi-
atge molt potent i explosiu», afir-
ma Managuerra. «El públic ha de 
ser valent i atrevir-se a veure les 
coses des d’un altre punt de vis-
ta», afegeix Carilla, encantat en el 
seu rol. Com acostuma a passar en 
la literatura, afegeix, els bojos són 
generalment els personatges més 
lúcids i visionaris, que diuen les 
coses pel seu nom. H

Tres personatges multimiliona-
ris, infeliços i incapaços de donar 
sentit a la seva decadent existèn-
cia són els protagonistes de Ritter, 
Dene, Voss, de Thomas Bernhard 
(1931-1989). El teatre Akadèmia 
estrena aquesta nit una nova ver-
sió d’aquest drama familiar amb 
direcció i traducció de l’alemany 
Konrad Zchiedrich. L’obra, estre-
nada a Espanya amb noms com 
Almuerzo en casa de los Wittgenstein, 
manté el títol original amb el qual 
es va publicar el 1984, Ritter, Dene, 
Voss, al qual afegeix Retorn. «Bern-
hard va titular l’obra amb els cog-
noms dels actors que la van estre-
nar. Em sembla just després dels 
atacs que llança contra els actors 
en el text», destaca el director. «Té 
molt d’humor negre, en la línia del 
teatre austríac de Raimund i Nes-
troy», afegeix. 
 L’obra està ambientada a l’Àus-
tria de principis de segle, i l’acció 
transcorre gairebé en temps real. 
Arrenca quan dues germanes ac-
trius, la gran i perfeccionista inter-
pretada per Mercè Managuerra i 
la petita i més cínica que encarna 
Teresa Vallicrosa, munten una re-
unió a la casa familiar amb el seu 
únic germà home, Ludwig, (Emi-
lià Carilla). Una cita lliure de tes-
timonis i servents, en la qual els 
tres germans, tots solters, es retro-
ben després de la sortida de l’au-
tocrític Ludwig del sanatori men-
tal. Ell, pensador i filòsof, constitu-
eix el vèrtex més volàtil d’aquesta 
peça que Bernhard va escriure ins-
pirant-se en el seu amic Paul i l’on-
cle d’aquest, el filòsof Ludwig Witt-
genstein.

 «Tots els personatges s’esti-
men tant com s’odien, estan sols 
i malgrat tenir-ho tot, no tenen res. 
Aquest és el seu drama», destaca  
Zschiedrich. El pes de la tradició, la 
relació entre pares i fills, les enve-
ges entre germans i la bogeria són 
alguns dels temes que hi apareixen, 
segons destaca el director germà-
nic instal·lat a Catalunya. Anterior-
ment va dirigir a l’Akadèmia Quar-
tet, de Heiner Müller (1929-1995), 
autor alemany amb molts punts 
en comú amb l’austríac Bernhard, 
com ara la dificultat que entranya 
la traducció dels seus textos.
 La seva versió de Dene, Ritter, Voss 
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33 Reunió familiar 8Teresa Vallicrosa (esquerra), Mercè Managuerra i Emilià Carilla, en un assaig.
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«Els personatges 
estan sols. I 
malgrat tenir-ho 
tot, no tenen res» 
diu el director 

Bernhard a l’Akadèmia
El director alemany Konrad Zchiedrich ofereix una versió reduïda de l’obra del dramaturg 
austríac ‘Ritter, Dene, Voss’ H El text retrata una societat decadent amb humor negre

ESTRENA D’UN ÀCID DRAMA

Modernisme  
‘in crescendo’
3El Mmcat augmenta la seva col·lecció 
amb obres de Casas, Gaudí, Graner i Arnau
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Més col·lecció, més obres en exposició 
i més públic. Aquest és el resum de 
l’última temporada, la del 2013, del 
Museu del Modernisme Català (Mm-
cat) que tanca l’any amb 17.540 visi-
tants, el 33% més que el 2012, i amb 
25 peces noves en  el fons. Un indica-

tiu que el museu «es va posicionant 
en el mapa cultural de Barcelona» i 
un exemple que «l’estudi i la difusió 
de les peces són l’objectiu de l’enti-
tat», segons la seva directora, Gema 
Losa. 
 Aquest creixement progressiu i 
sostingut té com a resultat una nova 
exposició permanent en la qual se-

AL MUSEU DEL CARRER DE BALMES

gueixen la majoria d’obres ja expo-
sades fins ara i a la qual s’afegeixen 
18 peces de les recentment adqui-
rides, entre elles treballs d’Antoni 
Gaudí, Domènec Sugrañes, Ramon 
Casas i Eusebi Arnau. De manera 

que el museu exhibeix 260 obres, al-
guna més que el 2013, i és que com 
diuen els seus responsables:  «Cos-
ta molt retirar peces de les sales a 
la reserva, perquè totes són de pri-
mer nivell». Com ho són les tres es-

cultures de bronze realitzades a par-
tir dels motllos de guix que Gaudí 
va dissenyar per a la caixa de venti-
lació i les xemeneies amb forma de 
guerrer que coronen la Pedrera. I el 
dormitori –l’únic que existeix– que 
Domènec Sugrañes, deixeble de l’ar-
quitecte modernista i la seva mà dre-
ta, va crear per a la seva pròpia casa. 

AMB MANETA I DISCOS DE CARTRÓ  / Entre 
les novetats també hi figuren dos tre-
balls d’Arnau: un retrat en marbre 
dels germans Guarino Mulleras, una 
de les famílies burgeses més impor-
tants de la Barcelona d’entre segles, i 
un peu d’escala de caoba de la Casa 
Trinxet. A més a més, hi ha un dibuix 
de Casas, un oli de Graner i una pietà 
de Vallmitjana. 
 Però, amb tot, la peça més curiosa 
és un polífon de finals del XIX o prin-
cipis del XX que funciona amb ma-
neta i discos de cartró i que encara 
emet música. H

33 L’escultura dels germans Guarino Mulleras que va realitzar Eusebi Arnau.

FERRAN SENDRA

Els Chic de 
Nile Rodgers 
s’afegeixen  
al Sónar
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La mítica banda Chic actuarà en el 
pròxim Sónar (del 12 al 14 de juny), 
va anunciar ahir el festival en nota 
de premsa. El seu cofundador i gui-
tarrista Nile Rodgers ha nodrit el re-
vival disco dels últims temps amb les 
seves col·laboracions amb Daft Punk 
(seva és la guitarra del Get lucky). Ja 
van passar pel Sónar el 2006 però 
en aquesta ocasió la seva presèn-
cia sembla encara més justificada i 
atractiva.
 Els nous afegits reflecteixen tam-
bé la bona relació del festival amb 
l’escena nòrdica: veurem dives sue-
ques del pop i voltants com Lykke Li, 
la ressuscitada Neneh Cherry i Ro-
byn (a duo amb Röyksopp); el petit 

geni noruec de la música disco Todd 
Terje, o l’eclèctic danès Trentemø-
ller. A més a més, experiències im-
mersives com el directe interactiu 
del japonès Daito Manabe i el xou, 
segons sembla potent, d’Audion, 
àlies techno del productor Matthew 
Dear. Funk i hip-hop arriben repre-
sentats per Kid Koala, Vinyl Vaude-
ville 2.0 i Dâm-Funk.
 Els més de 50 nous noms –que com-
pleten el bloc central del festival– se 
sumen als 25 anunciats al desem-
bre, entre els quals figuraven Mas-
sive Attack, Richie Hawtin, Jon Ho-
pkins i Four Tet. L’edició promet. H
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El certamen anuncia 
més de 50 nous  
noms, incloent-hi 
també Neneh  
Cherry i Lykke Li


