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Som dins la sala del Goya, tot
just abans que s’iniciï la repre-
sentació. S’obre el teló, s’hi pro-
jecta una tan majestuosa com
sinistra creu gammada que ens
recorda ja d’entrada on ens hem
de situar, i la força que tenen
els símbols que arrosseguen
masses i apel·len a la raó per
remoure allò de més irracional
que es cou sempre dins nostre.
Tot just alçar-se el teló, ens tro-
bem cara a cara amb l’escenari
de destrucció provocat per les
grandeses i misèries del Tercer
Reich; un escenari en el qual
perviuen entre runes els trets
d’un d’aquests grans decorats

arquitectònics que els règims
polítics (gairebé tots, siguin del
color que siguin) construeixen
des de sempre per deixar cons-
tància en els temps futurs de la
glòria de què van gaudir. No per
res el nazisme va acabar ator-
gant a un arquitecte (el mateix
Albert Speer de què es parla en
la funció, i que tant va contribuir
a dissenyar la imatge colossal
que volia projectar el nazisme)
llocs de màxima responsabili-
tat política. L’escenografia cons-
titueix sempre part de qualse-
vol gran aparell polític. I també
el teatre forma sempre part de
qualsevol judici.
Ho sap molt bé Ronald Harwo-

od, l’autor d’aquest notable
text sobre el judici encobert en

forma d’investigació a què va
ser sotmès el genial director
d’orquestra Wilhelm Furtwän-
gler un cop finalitzada la Sego-
na Guerra Mundial. ¿El fet de no
haver tingut mai el carnet del
partit nacionalsocialista i d’ha-
ver salvat la vida d’uns quants
jueus eximia Furtwängler de la
responsabilitat política que im-
plicava haver continuat exercint
com si res la seva professió a
l’Alemanya nazi, i haver permès
que tant ell com l’orquestra sim-
fònica de Berlín dirigida per ell
es convertissin en grans apara-
dors culturals del Tercer Reich?
Per al major Steve Arnold, l’ofi-

cial nord-americà encarregat de
la investigació, queda clar que
no. Arnold també en sap molt,

de teatre: sap com convertir un
interrogatori en un acte escè-
nic ple d’efectisme i de calcu-
lats silencis. Arnold pertany a
aquella mena de persones que
emeten sentència abans que
comenci el judici. Especialment
quan els acusats es presenten
amb una enlluernadora pàtina
d’alta cultura que ell menys-
prea: ell no es deixa seduir per
les avorrides simfonies de Beet-
hoven, i –com ens demostra en
una notable escena de l’espec-
tacle– sap que la veritat del po-
ble i de la democràcia està en
el swing de Glenn Miller. Però,
com ens recorden tant Harwood
com l’acurada direcció de Josep
M. Pou, ni Beethoven ni Miller
posseeixen aquesta mena de

veritat absoluta que condueix a
errors absoluts. Autor i director
de muntatge busquen amb ta-
lent l’equilibri entre aquests dos
discursos plens alhora de bones
raons i de terribles errors. I de-
fensats de forma notable tant
per l’encesa interpretació d’un
Andrés Herrera permanentment
crispat com per la matisada cre-
ació d’un magnífic Josep Maria
Pou revelant sovint amb una
inflexió de la veu o un gest allò
que el seu director d’orques-
tra no pot pronunciar en veu
alta: serveixi d’exemple el sub-
til i revelador moviment ple de
desconcert que fa Furtwängler
abans de desaparèixer per últi-
ma vegada de l’escenari.
Teatre Goya
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

JORDI CORTÉS I DAMIÁN MUÑOZ ES RETROBEN CONVOCATS PER SÁNDOR MÁRAI I RECUPEREN

UN ESPECTACLE EMBLEMÀTIC DE LA NOSTRA DANSA CONTEMPORÀNIA

Prenguem plegats una última copa

Primer vau escoltar les pa-
raules. Ara toca contemplar
la gestualitat que les acom-
panya. Fa cosa de poques
setmanes es presentava al
Teatre Romea una adapta-
ció teatral de la cèlebre i me-
morable novel·la de Sándor
Márai L’última trobada, diri-
gida per Abel Folk. Però uns
quants anys abans que l’autor
britànic Christopher Hamp-
ton –responsable de la versió–
decidís portar als escenaris
allò que havia nascut amb
format narratiu, dos magní-
fics ballarins ben coneguts
per qualsevol de vosaltres
mínimament interessat en la
dansa contemporània, ja se li
havien avançat i havien con-
vertit el text de Márai en un
molt reeixit espectacle core-
ogràfic en què el moviment
expressa fins i tot allò que no
acaben de dir les paraules.
D’això, ara en fa una dè-

cada. I el cert és que al llarg
d’aquests deu anys el prestigi
d’aquell espectacle, del qual
han gaudit fins ara més de

R. OLIVER

Damián Muñoz i Jordi Cortés protagonitzen el retrobament de dos vells amics. FOTO: JOSEP AZNAR

Mercat de les Flors.
I entrem ja de ple en aquesta

trobada entre dos vells amics
que feia quatre dècades que
no es veien i en què, en qual-
sevol cas, el passat ho signifi-
ca tot. Mentre prenen aquella
última copa que teòrica-
ment convida a fer confidèn-
cies callades durant massa
temps, els dos protagonis-
tes de la història tenen ocasió
de comprovar quanta raó te-
nia Márai quan remarcava la
semblança que presenten en
la seva llengua hongaresa les
paraules ölés i ölelés.
La primera significamatan-

ça. La segona significa petó. I
en els gestos i el combat cor-
poral que estableixen aquests
dos homes –que, d’altra ban-
da, ballen tot partint d’estils
coreogràfics força diferents
que acaben trobant aquí el
seu nexe comú– hi caben
tant els gestos d’agressivitat
provocats per antics rancors
com els gestos d’amor provo-
cats per encara uns afectes
més antics. És també Márai
qui afirma dins la seva novel-
la que el temps no cura res,
però que ho revela tot. I que
en aquest tot hi entra tant el
millor com el pitjor de cadas-
cun de nosaltres.
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passat, del qual us informarà
àmpliament l’exposició com-
memorativa d’aquest desè
aniversari ubicada al mateix

22.000 espectadors de 25 pa-
ïsos diferents, que va guanyar
al seu moment el premi Ciu-
tat de Barcelona i que va ser
escollit pel Ministeri d’Afers
Exteriors del govern d’Espa-
nya com a espectacle ambai-
xador de la cultura espanyo-
la l’any 2006, no ha fet altra
cosa que créixer encara més.

Tant, que fins i tot se’n va fil-
mar una pel·lícula titulada
Coup de grâce que va dirigir
Clara va Gool, i que, i a més a
més de rebre diversos guar-
dons, va quedar finalista als
premis Gaudí 2012 en la cate-
goria corresponent al millor
curt de l’any.
Però deixem de banda el


