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EDUARD MOLNER

Una de les primeres decisions que
ha de fer un autor és gestionar el
temps de la seva ficció. Els autors
quemarquen l'entrada al segle XX
(Joyce, Proust), acoten extraordi-
nàriament el temps de l'esdeveni-
ment narrat i el dilaten des de l'in-
terior de les seves accions. Tho-
mas Bernhard és aquí. En el fons
és una reacció a l'imperi de la im-
mediatesa contemporani i un com-
bat, que no té època, contra el
caràcter efímer de l'existència hu-
mana. Només l'art pot superar la
mort.
La circularitat de Bernhard és la

seva contribució a la gestió del
temps que ha fet la gran literatura
del segle XX. El narrador de Tala
viu allunyat d'una societat que l'ha-
via minat. Un home originalment
feliç però erosionat pel contacte
amb els altres, l'entorn d'amics, la
ciutat, el país. Ara l'home ja se sent
gairebé recuperat, lluny de l'agres-
sió del seumón exterior immediat,
però el suïcidi d'una antiga amiga
ha posat en marxa una altra vega-

da l'engranatge social que el torna
a atrapar en les atmosferes irrespi-
rablesde la hipocresia, de l'aparen-
ça, de la impostura.
AmbTala (1975), l'austríac Tho-

mas Bernhard (1931-1989) passava
comptes amb els cercles de la cul-
tura vienesos, però més específi-
cament amb els cercles artístics.
Descrivia implacablement el món
dels creadors, artistes d'escena, ar-

tistes plàstics, escriptors i, òbvia-
ment, els personatges que giren al
voltant de tots aquests creadors,
comels difusors i crítics d'art i lite-
ratura.
L'amiga morta, Joana, havia de-

dicat la seva vida a la carrera del
seu marit Fritz, artista de tapissos.
Fritz a través dels contactes i el sa-
ber fer de la seva dona havia arri-
bat molt amunt, fins a convertir-se
en un artista molt cotitzat interna-

cionalment. “Quan no podem ser i
esdevenir ja allò que volíem ser i
esdevenir, havia pensat ella, fem
ambun altre, forçosament ambqui
ens ésmés proper, allò que no vam
poder fer amb nosaltres matei-
xos”, diu el narrador de Tala. Lla-
vors, des del cim, Fritz va abando-
nar Joana i ella va començar a ro-
dolar muntanya avall fins a lligar-
se una corda al coll i penjar-se. El

seu enterrament congrega un
cercle de coneixences que el nar-
rador, no cal dir un personatge de
ficció molt proper a la pròpia per-
sonalitat de Bernhard, portava dè-
cades evitant. Començant per l'odi-
atmatrimoniAuersberger, paradig-
made laparella situadaen l'elit cul-
tural, promotorade trobades, de so-
pars artístics, com el que ofereixen
després de l'enterrament de la des-
graciada Joana, en honor, no de la

difunta sinó d'un dels grans actors
del Burgtheater (el teatre nacional
austríac). Actor al que tots esperen
fins a mitjanit per començar a so-
par, perquè en aquest moment in-
terpreta l'Ekdal a L'ànec salvatge
d'Ibsen.Així el narrador és allàma-
leint elmoment en que ha acceptat
la invitació per assistir a una troba-
da que no té altra sentit que veure
el desplegament de l'ego de l'intèr-
pret i disfressar la buidor absoluta
de tots els assistents.Tala no deixa
cap personatge d'aquest món apa-
rentdels cercles artístics sense tipi-
ficar, sense definir dins lamàquina
vienesadedemolició d'esperits cre-
atius originals.
Al festival Temporada Alta es

podrà veure ara la versió escènica
d'aquesta novel·la fonamental de
Thomas Bernhard a càrrec d'un
dels seus millors intèrprets, el di-
rector polonès Krystian Lupa. Un
muntatge que s'estrenarà a Salt no-
més quinze dies després de la seva
estrena mundial al Teatre de Cra-
còvia. Lupa ja ha escenificat El
forn de calç o Extinció, de Bern-
hard, ambuna precisiómil·limètri-
ca, des del coneixement que cap
paraula és sobrera, que cap repeti-
ció és gratuïta.

El president
També, a partir del 5 de novem-
bre, Carme Portaceli encara la se-
va posada en escena al TNC de la
peça teatral El president, del ma-
teix autor, des d'una actitud simi-
lar: el respecte a una partitura –la
petjada musical és decisiva en
l'obra bernhardiana–, que només
té sentit si en sabem respectar to-
tes les notes. Una parella presiden-
cial se n'ha sortit per poc d'un
atemptat terrorista anarquista,
que si bénoha assolit l'objectiu pri-
mer de liquidar-los sí que ha acon-
seguit esporuguir-los fins a la me-
dul·la de l'ós. La por és present en
la patètica dona del president Rosa
Poch, mentre el seu marit, al bany,
estossega. Una por que és per tot i
que ens transporta directament a
aquell 1975, la data d'estrena de la
peça, quan tota Europa vivia estre-
mida per un terrorisme que sacse-
java les estructures de poder de les
societats més benestants del món.
Bernhard despulla el poder

d'una Europa molt menys demo-
cràtica del que sembla i molt dis-
posada a entrar en una guerra de
clavegueres per eliminar els ele-
ments discordants. El president és
Francesc Orella, en un paper que
elmenaa fer creïbleunade les cria-
tures de Bernhard, una caricatura
que navega en mig de la farsa per
descobrir l'autèntica condició hu-
mana del poder.
Si Tala explora el buit dels àm-

bits artístics occidentals, El presi-
dent descobreix les mancances fo-
namentals del sistemes democrà-
tics que va bastir l'Europa de post-
guerra. Thomas Bernhard és ben
viu, molt oportú avui. És una eina
perburxar allò quealgúha concep-
tualitzat com la casta. |
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Amb ‘Tala’ l’autor passa comptes amb els cercles
de la cultura; amb ‘El president’ ens descobreix
l’autèntica condició humana del poder
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