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L’amistat i la veritat: si calgués
resumir els dos conceptes al
voltant dels quals gira el mag-
nífic text de SándorMárai que
Abel Folk ha transformat en un
muntatge notable i a estones
colpidor, però també un xic
contradictori, aquí els tindrí-
em. I si ens calgués reduir-ho
encaramés, podríem dir que
l’amistat és en realitat el veri-
table únic vector de tota l’obra.
Diu el personatge d’Henrik
–amb el qual Folk ofereix una
potentíssima i molt matisa-
da interpretació que, alhora,
constitueix l’eix central de l’es-
pectacle– que “l’amistat és la
relaciómés noble que pugui
haver-hi entre els éssers hu-
mans”. I quan diu això, i quan
afegeix que “l’amistat nascuda
entre dues persones a la infàn-
cia no la potmatar ni la mort”,
i quan dóna per fet que la veri-
table amistat implica l’accep-
tació total de l’amicmés enllà
de les seves febleses i errors,
ja ens està dient que l’amistat
es situa en realitat per damunt
de la veritat. En aquest sentit,
resulten absolutament deter-
minants i del tot aclaridores les
dues converses que la dida Ni-
ni –a la qual Rosa Novell dota
d’una intensa i commovedora
presència–manté amb el seu
estimat Henrik. La primera té
lloc abans que Henrik es trobi
amb el seu antic amic Konrad
després de 41 anys senseman-
tenir-hi capmena de contac-
te: quan Henrik diu a la dida
que espera que d’aquesta tro-
bada en surti la veritat, ella li
responmolt sàviament: “Tu
ja la saps”. I quan la cita tant
de temps postergada ja ha tin-
gut lloc (i si Konrad ha recor-
regut un continent en guerra
permaterialitzar-la, és evident
que també ho ha fet en nom

de l’amistat, més enllà dels
seus silencis), la dida es limita
a preguntar-li a Henrik: “T’has
quedatmés tranquil?”.
Per dir-ho a lamanera de

Hitchcock, les preguntes que
Henrik vol formular a Konrad
no són altra cosa que el McGuf-
fin de l’obra: el que importa de
debò no són pas les respostes
o la seva absència, sinó el fet
que s’hagi produït la trobada
i Henrik hagi pogut verbalit-
zar en veu alta i davant del
seu amic allò que havia de dir
abans demorir. Les seves pa-
raules han servit per ressituar
l’amistat al lloc que sempre ha
tingut. I això, sap capturar-ho
molt bé Folk quan es concentra
en el component emotiu con-
tingut al text, en la seva nota-
ble càrrega reflexiva, en la se-
va exploració dels sentiments.
Però Folk ha volgut fer confluir
aquests elements amb una
mena de joc parateatral distan-
ciador que dispersa voluntàri-
ament la tensió continguda en
el text, trenca la quarta paret
demanera diria que unamica
massa gratuïta i s’esforça a evi-
denciar tota l’estona l’artifici
escènic en què ens trobem. So-
vint, commés ficat estàs en la
situació, és el mateix director
qui et talla el vincle emocional
amb el que estàs veient dema-
nant als tècnics que apugin o
abaixin els llums de l’escenari
o de la sala, o que introdueixin
o treguin un apuntmusical. I la
trobada entre Henrik i Konrad
es ressent d’aquestamena de
recursos, i la veritat escènica
d’aquest monòleg que no arri-
ba a ser mai un diàlegmalgrat
la presència de dos interlocu-
tors, perd força. Buscant una
mena d’intimitat entre el pú-
blic i els actors, Folk fa que de
vegades es perdi la intimitat
entre el públic i els personat-
ges que hi ha a escena.
Teatre Romea.
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BERNHARD CONTINUA ENTRE NOSALTRES, MITJANÇANT UNA SÀTIRA

AMB QUÈ PORTACELI ENS INTRODUEIX EN LES ALCOVES DEL PODER

El gos presidencial ha
sigut víctima del terrorisme!

Fa uns dies, els va tocar rebre
als intel·lectuals i artistes
que acaben convertits en
funcionaris servents de la
política oficial a canvi d’una
mica de peixet: de vegades,
n’hi ha prou amb una bona
subvenció, un bon càrrec
cultural o un bon homenatge
per ficar-te’ls a la butxaca.
Però avui els toca rebre als
polítics en persona. La set-
mana passada us parlava del
Thomas Bernhard de Tala,
la novel·la feta teatre que va
passar pel Temporada Alta
dirigida per Lupa i en la qual
l’austríac focalitzava el seu
rabiós desencís en una colla
de patums culturals.
Però avui toca parlar

d’aquesta altra obra teatral
seva, vista també fa no res
al festival (coproductor
d’aquest muntatge), estrena-
da cap allà els anys setanta i
focalitzada en una atribola-
da parella presidencial que
acaba de rebre un bon ensurt,
i en la seva cohort de fidels
seguidors, sempre a l’espera
que de la taula presidencial
en caigui una engruna de
poder. Però, quin és l’ensurt
que han patit el senyor presi-
dent i la senyora presidenta?
Doncs un de molt fort:

tan fort, que una mica més
i no el poden explicar. Una
mica més, i el funeral d’es-
tat en memòria del Soldat
Desconegut al qual assistien
es transforma en el seu propi
funeral, perquè aquests anar-
quistes que no respecten ni
el més sagrat han intentat
fer-los volar pels aires. Amb
ells no se n’han sortit. Però el
gosset de la presidenta (pro-
bablement, l’ésser viu que
més se l’estimava) i el coro-
nel que feia de mà dreta (i si
calia, esquerra) al president,
sí que van sortir volant cap a
l’altre món.
Ara, el president i la presi-

denta –que ho són d’un pa-
ís centreeuropeu fictici,
perquè per aquella època
Bernhard encara no asse-
nyalava Àustria amb noms i
cognoms, però que ens pot

recordar qualsevol país real
massa proper– s’han pres un
merescut descans per recu-
perar-se del trauma.
I Bernhard aprofita aquest

recés per deixar que aquests
dos reflexionin amb veu alta,
fent servir aquella mena de
monòlegs interiors presen-
tats com a falsos diàlegs que
tant utilitzava l’autor i que
tan fascinada tenen la direc-
tora Carme Portaceli. Grà-
cies a les paraules d’aquesta
parella amb quelcom de se-

nyor i senyoraMacbeth, però
també amb tocs grotescos
propis del senyor i la senyo-
ra Ubú, Bernhard ens ofereix
una sagnant i ben sarcàsti-
ca radiografia dels depreda-
dors del poder, de les seves
mesquineses i les seves fal-
ses conviccions democràti-
ques, i fins i tot, de la seva
capacitat per continuar ma-
nipulant-nos com si fóssim
babaus. Com diu Portaceli, el
seu és un món patètic que fa
pena. Però també, molta por.

R. OLIVER
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Francesc Orella es transforma en un president sota amenaça demort.

Abel Folk dirigeix i interpreta l’obra de Chirstopher Hampton. FOTO: JORDI FOLK


