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ARASTEINER

Mestre, com es van conèixer amb Steiner? 
La nostra relació va començar fa anys, en una èpo-
ca en què jo tenia un projecte d’una revista cultural. 
Va ser una relació intensa, perquè tenim molts 
punts en comú sobre la música, l’art i la societat. 
L’any passat el vaig anar a veure i va ser una expe-
riència impressionant. Durant tota la conversa era 
pessimista. No creia que es pogués dialogar amb 
gent que nega la realitat de la ciència, referint-se al 
món musulmà. Estava desenganyat amb l’evolució 
de les persones, però després de sentir música la 
seva cara va canviar. Em va dir: “Els músics podeu 
tocar el més profund de l’ésser humà, cosa que no 
podem fer els filòsofs”.  
 
Steiner admira l’“art intraduïble” de la músi-
ca, però lamenta l’abundància de soroll en la 
societat actual. 
La seva sinceritat en aquest aspecte és semblant a la 
de Panikkar. La diferència és que Panikkar era un 
gran creient i Steiner és una persona més científica. 
Per ell, el silenci és essencial per a la pau interior. Creu 
que aquest món està cada vegada més embrutat amb 
tota mena de sorolls i de música. Per poder sobreviu-
re necessites aquest moment de silenci que et per-
meti retrobar-te amb les teves idees, però vivim en 
una societat en què és molt difícil pensar.  
 
Una de les seves tesis és el fet que la cultura no 
exclou la barbàrie. Compartiu aquesta visió?  
Ell és conscient del perill d’estar en un món perfecte en 
termes d’art i sensibilitat. Em posava d’exemple un con-
cert que es va fer el 1945 a Munic on es van sentir les mú-
siques més sublims de Schumann, Schubert i Mozart. 
El públic va estar concentradíssim i no es va adonar (o no 
va voler parar atenció) que durant tota l’estona es van 
sentir crits i lamentacions d’una columna interminable 
de jueus que anaven al camp de concentració. Si portem 
l’art a un nivell tan sublim, ens pot deshumanitzar. 
 
Com l’ha influït?  
Llegir els seus textos m’ha permès ser sensible a co-
ses a les quals, d’una altra manera, no hauria parat 
atenció. La gran funció dels pensadors és aquesta: et 
posen el rellotge i la brúixola de la vida a l’hora.

“Steiner et posa  
la brúixola de la vida  

a l’hora”

Jordi Savall
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Dissabte i diumenge que ve es podrà aconseguir amb 
l’ARA el llibre ‘Fragments’, de George Steiner, per 9,95 €

El músic comparteix amb el filòsof 
que a la societat actual li falta silenci

Sant tornem-hi a la crisi d’amics i parelles
més queden pròrrogues que els dra-
maturgs consideren menys interes-
sants. Aquest és l’entorn i la vibració 
dramàtica escollits per l’americà 
Donald Margulies a Cena con ami-
gos. Comèdia de cuina i menjador, 
amb un breu pas pel dormitori, de 
quatre amics que també són dues 
parelles. Una es manté estable –amb 
moments de reflexió i dubtes– i l’al-
tra se sotmet al desgast del temps i la 
frustració. Un primer acte per pre-
sentar la ruptura; un segon per tor-
nar al passat, quan tot estava per 
trencar, i un tercer per avançar en 
el futur, quan sembla que noves 
oportunitats recomponen –o polvo-
ritzen– els trossos trencats. 

Tot molt ben escrit però sense que 
es percebin gaires novetats sobre les 

reflexions habituals sobre el tema. 
Que el fracàs d’una parella afecta una 
altra parella amiga és un conflicte co-
negut. Woody Allen ja ho va pontifi-
car fa anys amb Marits i mullers. Per 
aquest cantó l’interès és limitat. Així 
que el gran reclam se centra en el tre-
ball de Daniel Veronese, aquest cop 
en funcions de director convidat de 
la companyia andalusa Gloria López 
Produccions.  

Tot molt correcte, però com sol 
passar quan Veronese s’allunya dels 
seus actors argentins, l’exercici de 
naturalitat –amb els característics 
diàlegs creuats– no es percep com 
a tal. Els intèrprets apunten mane-
res i ganes sense que el seu esforç 
es vegi recompensat per un èxit 
complet.e

‘Cena con amigos’  
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La comèdia pura no està de 
moda. El que s’estila és un 
humor destil·lat de 
l’amargor. Un residu acre 
en un ambient recognos-

cible: el desencant de la parella, la fa-
mília, els amics. La llarga decadèn-
cia de la felicitat de la vida malgasta-
da després de passar per totes les cri-
sis als anys trenta, quaranta, 
cinquanta i seixanta. Després, no-
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Un, dos, tres i llestos:  
el teatre jove s’enlaira a la Beckett

Però la diferència més interessant 
i radical és la mirada sobre la litera-
tura dramàtica. Tant Marta Aguilar 
(autora de Collectivus) com Carla 
Torres (de l’Efecte perfecte) s’adscri-
uen a l’escola catalana d’última gene-
ració que incorpora al teatre contin-
guts i formes cinematogràfiques. Re-
lats amb un element de misteri –fà-
cilment identificables per a 
qualsevol fan de sèries– que en reali-
tat no plantegen cap ruptura o nove-
tat respecte de la tradició dramàtica. 
S’hibriden llenguatges que no dema-
nen cap esforç a un públic que se sap 
poc versat en l’experiència teatral.  

Què ofereixen Max Grosse i 
Rémi Pradère, en canvi, a La roulot-
te? Regalen risc, gust per l’experi-
ment, pel valor intrínsec de l’es-
criptura dramàtica, per la descons-
trucció del conte popular. No hi ha 
por a incloure referents cultes i al-
hora ironitzar sobre la pedanteria. 
Fan malabarismes amb llegendes 
medievals (Tristany i Isolda), mites 
nacionals com Goethe (Faust) i eu-
ropeus com Shakespeare (Somni 
d’una nit d’estiu), i els fonen amb el 
llenguatge i el ritme del carrer i els 
seus poetes. I només per parlar 
d’amor.e

La roulotte, dels alemanys P14, el grup jove de la Volksbühne de 
Berlín, és un interessant joc dramàtic. P14 / SALA BECKETT

Els berlinesos P14 demostren que l’autoria catalana arrisca poc

ARTS ESCÈNIQUES

La Sala Beckett ha estat du-
rant deu dies el punt de 
trobada del teatre més jo-
ve, fet pels més joves. Per 
entendre’ns: els majors 

de 25 anys entrarien a la ruleta de 
l’extermini de La fuga de Logan. Un 
minicicle de tres espectacles i tres 
companyies, dues de locals (Els 
Malnascuts, La Lluitadora) i una 
d’alemanya (P14, de la Volksbühne 
de Berlín). Un bon convidat per fer 
comparacions, descobrir afinitats i 
trobar diferències. Les més impor-
tants: l’organització i l’escriptura 
dramàtica.  

Les companyies catalanes fun-
cionen amb la tutela d’un germà 
gran que els proporciona el text i 
que també els dirigeix. Els ale-
manys, en canvi, són pràcticament 
autosuficients en cadascun dels as-
pectes de la creació teatral, acollits 
per l’estructura i l’equip d’un tea-
tre públic. De les seves files neix el 
drama i la direcció d’escena. Dis-
posar d’una mirada externa més 
madura pot proporcionar més co-
hesió en el conjunt de les interpre-
tacions, un grau superior de pro-
fessionalitat en el control del 
temps i l’estil. Però tampoc és una 
garantia absoluta. Aquí tenim els 
desiguals resultats obtinguts per 
Collectivus, d’Els Malnascuts –una 
suma d’actuacions destacades que 
apunta a relleu generacional–, i 
l’Efecte perfecte, de La Peleona, 
que lluita per desprendre’s en cada 
escena d’un imprecís aire d’ama-
teurisme, de personalitats actorals 
en construcció. Una sensació que 
també arrossega La roulotte dels 
berlinesos. 
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