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Roberto Quintana i

Celia Vioque inter-

preten l’escriptor

Stefan Zweig i la se-

va dona, Lotte Alt-

mann, una parella a

tocar del suïcidi.

FOTO:MARINA TESTINO

Coneixeu l’obra deWilliam
Blake, l’extraordinari poe-
ta, pintor i gravador anglès
considerat com una de les
figures cabdals del roman-
ticisme anglès? De ben se-
gur que, si sou seguidors de
les caníbals malifetes del
doctor Hannibal Lecter, sí
que la coneixeu, si tenim en
compte el paper que El drac
vermell, una de les més cè-
lebres obres pictòriques de
Blake, tenia tant al primer
llibre que Thomas Harris va
dedicar al personatge com a
l’estupenda sèrie Hannibal.
Per cert, parlant de sèries, la
figura de Blake i la torbado-
ra i inquietant força de les
seves il·lustracions acaba de
deixar també la seva petjada
en la recentment estrenada
The Frankenstein chronicles.
Però la fascinació per Blake

–un personatge que a la seva
època va causar no poques
polèmiques a causa del seu
suport als moviments re-
volucionaris, la seva molt
lliberal concepció de la se-
xualitat i la seva oposició
a l’Església– ve de lluny. I
va afectar també el magní-
fic escriptor austríac Stefan
Zweig, que va arribar a adqui-
rir el dibuix del rei
Joan d’Anglaterra,
un dels famosos caps
visionaris creats
segons Blake so-
ta la influència
de les visions de
grans perso-
natges del pas-
sat que l’atacaven des
de ben jovenet.
Però, què se’n va

fer d’aquell retrat al-
lucinat, quan Zweig
va partir cap a l’exili
fugint del terror na-

zi i es va instal·lar juntament
amb la seva segona dona,
Lotte Altmann, a la ciutat
brasilera de Petròpolis, ha-
vent perdut pel camí bona
part dels seus béns materials?
El millor que podem fer és
preguntar-l’hi a ell mateix.

La nostra cultura

ja és un cadàver

Comencem pel final. Si esteu
familiaritzats amb Zweig,
ja sabeu que ell i la seva do-
na es van suïcidar plegats
el 22 de febrer del 1942 i
van deixar bocabadats tots
aquells que donaven per fet
que l’autor de Grans mo-
ments de la humanitat vivia
un exili més o menys daurat.
En realitat, feia temps que
Zweig estava profundament
deprimit i absolutament con-
vençut que l’Europa que ell
havia estimat estava con-
demnada a l’extinció sota
les botes de Hitler. Que la
seva autobiografia publica-
da pòstumament portés el
títol d’El món d’ahir ja expli-
ca força la fatalitat amb què
contemplava el
curs dels esdeve-
niments.
I partint d’això

és com l’autor
canari Anto-

nio Tabares –que amb cinc
obres publicades comença a
ser considerat ja una de les
veus més potents de l’actu-
al teatre en llengua caste-
llana, però que a casa nostra
encara restava inèdit– ens
vol mostrar una hora de vi-
da –la darrera– de l’autor de
Vint-i-quatre hores de la vida

d’una dona. Però –afirma Ta-
bares– no pas amb la inten-
ció d’intentar desxifrar les,
d’altra banda, prou clares
raons d’aquest suïcidi, sinó
intentant més aviat especu-
lar sobre com es va produir
i quina era l’actitud tant
de l’escriptor com de la seva
companya incondicional da-

RAMON OLIVER

UNA HORA EN LA VIDA DE STEFAN ZWEIG

D’ANTONIO TABARES. DIR.: SERGI BELBEL. INT.: ROBERTO QUINTANA, CELIA VIOQUE,
GREGOR ACUÑA. DATA: DEL 17/12 AL 10/1. LLOC: SALA BECKETT. CA L’ALEGRE DE
DALT, 55. METRO: JOANIC (L4). TEL.: 932 845 312. PREU: 18€ (COMPRA ABANS DE
L’ESTRENA, 10€) HORARI: DE DT. A DS., 21.30H; DG., 18.30H.
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SERGI BELBEL TORNA A LA SALA BECKETT PER DONAR A CONÈIXER EL TEATRE D’ANTONIO

TABARES I PERMETRE’NS IMAGINAR COM VAN SER LES DARRERES HORES DE STEFAN ZWEIG

Una visita inoportuna
que arriba massa tard

vant el fet que estava a punt
de produir-se.

L’obsessió m’obsessiona

De la mà d’un Sergi Bel-
bel que repeteix amb Taba-
res després d’haver dirigit
al Teatro de La Abadía de
Madrid La punta del iceberg
i haver quedat fascinat pel
seu teatre, el text ens per-
metrà recordar també fins a
quin punt els personatges
obsessius van jugar un pa-
per fonamental en la literatu-
ra del creador de relats com
ara Carta d’una desconeguda
(protagonitzat per una do-
na que ha dedicat tota la seva
vida a un únic amor) o Amok
(protagonitzat per un home
que deixa tota la seva existèn-
cia penjada un cop és posseït
per una passió incontrolable).
Ara que l’Stefan i la Lotte

ho tenien ja tot a punt per fer
l’últim passeig de la seva vi-
da, ha començat a sonar amb
insistència el timbre de ca-
sa seva. I junt amb la tan in-
oportuna trucada a la porta,
l’obsessió de qui és capaç de
tot per assolir el seu objec-
te de desig s’escola també
en aquesta darrera hora en
companyia de Blake i del rei
Joan sense Terra.


