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Portaceli dispara contra 
el poder a ‘El president’ 
3Francesc Orella i Rosa Renom protagonitzen la sàtira política de Bernhard

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

E
l lúcid i despietat gallet de 
Thomas Bernhard torna a 
escena amb El president, tra-
gicomèdia que fa diana en 

els polítics i les altes esferes del po-
der; en les seves misèries i mediocri-
tat. Sota la direcció de Carme Por- 
taceli, el muntatge s’estrena dissab-
te i diumenge al Temporada Alta (El 
Canal) i recalarà al TNC (Sala Tallers) 
del 5 de novembre al 28 de desem-
bre. Francesc Orella i Rosa Renom 
encapçalen el repartiment com a pa-
rella presidencial amb ínfules dicta-
torials, mentre que Montse Pérez, 
Daniela Feixas, Josep Costa, Josep Ju-
lien i Sergi Misas pul·lulen al seu vol-
tant en els rols de criada, amant, co-
ronel, massatgista, confident... Una 
sàtira política «d’utilitat pública» 
que ens acosta a la intimitat de dos 
éssers «desequilibrats», la defineix 
Francesc Orella. 
 El text, en paraules de la directo-

ra, té una «acidesa i intel·ligència» 
poc habituals. «Bernhard és l’essèn-
cia del teatre perquè la seva escrip-
tura és una partitura perfecta del re-
corregut emocional i ideològic dels 
personatges», valora d’una obra que 
relata «una espècie de caiguda dels 
déus que saben quin és el seu final 
però que moriran sense deixar els 
seus privilegis». 
 Estrenada a principis dels 70, l’ac-
ció ens trasllada a una república cen-
treeuropea decadent (l’Àustria de 
l’autor, encara que no hi ha referèn-
cies explícites). Un país en estat de 
creixent crispació; amb l’enfonsa-
ment del sistema a la vista. El matri-
moni que el governa s’escapa d’un 
atemptat en què perden la vida l’es-
timat gos de la presidenta (d’un atac 
de cor) i un coronel. La senyora està 
que treu foc pels queixals per la pèr-
dua. Del gos, no del militar. Però to-
ca assistir a la representació del fu-
neral d’aquest últim. 
 La por a morir en un altre atac  

–accentuada perquè sigui perpetrat 
pel seu propi fill, suposadament ab-
duït per les files anarquistes– deixa 
al descobert la fragilitat dels pode-
rosos. «El terror els fa parlar de for-
ma obsessiva, amb verborrea», diu 
Portaceli. Ell s’escapa amb la seva 
amant al casino d’Estoril, a Portugal, 
país que admira per la dictadura; i 
ella, a les muntanyes amb el seu sa-
cerdot. «La doble moral, l’acceptació 
sense convicció de la democràcia, les 
traïcions... Aquest és el patètic món 
que es retrata. Una classe social i po-
lítica que, desgraciadament, reco-
neixem molt bé», afegeix.
 
JOC PERVERS / Els paral·lelismes amb 
el present, apunta el traductor, Ber-
nat Puigtobella, són molts. Més en-
llà dels embolics d’alcova, hi ha, per 
exemple, el Hong Kong assaltat per 
la multitud estudiantil; les targetes 
de crèdit opaques, els antisistema... 
«Al teatre podem explicar molt bé 
que falsos que són els polítics. El pre-
sident i la presidenta converteixen 
el seu matrimoni en un joc pervers 
de poder», sosté. Hi ha molt humor i 
ironia en la farsa. «Bernhard, que es 
defineix com l’artista de l’exagera-
ció, juga amb nosaltres. Ens presen-
ta uns personatges ideològicament 
aberrants i els dota d’un discurs en-
tre el deliri i la fascinació», raona.
 En el 25è aniversari de la seva 
mort, el Temporada Alta tornarà a 
recordar Bernhard amb Tala, de la 
mà del prestigiós director polonès 
Krystian Lupa. Les classes dirigents 
austríaques seran tirotejades un  al-
tre cop a El Canal (31 d’octubre i 1 de 
novembre). H

ESTRENA AL TEMPORADA ALTA I TNC

33 Francesc Orella i Daniela Feixas, el president i l’amant, de festa.
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