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Sergi Belbel dirigeix a la Sala Beckett ‘Una hora en la vida de Stefan
Zweig’, que retrata els últimsmoments de l’escriptor i la seva dona

L’hora final deZweig

SALA BECKETT

Celia Vioque i Roberto Quintana en una escena d’Una hora en la vida de Stefan Zweig

JUSTO BARRANCO

Barcelona

La fi de Stefan Zweig, un
dels escriptors més im
portants del segle XX,
va ser terrible. Propi

d’unanovel∙ladelsegleanteriora
ell. Jueu,exiliatalBrasil, aPetró
polis, a causade l’avançdeHitler
aEuropa, l’autordeVint-i-quatre
hores en la vida d’unadonaoMo-
ments estel∙lars de la humanitat
acabaria llevantse la vida amb la
seva jovedona el 22de febrer del
1942ambundolorósverí,elvero
nal, convençut que els nazis i els
japonesos,queenaquellmoment
semblaven imparables, conque
ririen tot el món. I ara el drama
turg canari Antonio Tabares (La
Palma, 1973) ha recreat l’última
tarda de l’escriptor vienès i la se
vadona, laLotte, aUnahoraen la
vida de Stefan Zweig, una peça
que va enamorar Sergi Belbel,
quearal’estrenaalaSalaBeckett,
onestarà finsal 10degener.
A la peça, coproduïda entre

companyiesandaluses,canàries i
la Beckett i protagonitzada per
RobertoQuintana,CeliaVioquei

Gregor AcuñaPohl, elmatrimo
niZweigésacasaseva i tédecidit
posarfialasevavidaquandesob
te truca a la porta un misteriós
personatge, Samuel Fridman,
que podria ser un jueu exiliat. O
un espia. O el protagonista de
l’última novel∙la no escrita de
l’autor. I que mostra interès per
una làminadeWilliamBlakeque
Zweig, un gran col∙leccionista

quehohaviahagutdedeixargai
rebé tot enrere en les seves suc
cessives fugides, encara conser
vava. El desconegut passarà una
hora a casa, en la qual s’anirà re
velant qui és, un temps enel qual
lajoveesposadeZweig,iambella
els altres, trobarà el seu sentit i la
sevaredempció.Alcapialafi, re
cordaBelbel,a l’obraressonafor

tament el debat sobre la vida i la
mort i hi ha ecos d’obres com El
mite de Sísif d’Albert Camus, so
breelsuïcidivistcomaúltimacte
de llibertat.
Belbelexplicaquevadescobrir

Una hora en la vida de Stefan
Zweigquanvaportar a l’escenari
unaaltraobradeTabares, el dra
ma laboral La punta del iceberg.
“Sóc un gran amant de l’obra de
Zweigilalecturadelapeçaemva
colpir.Parlade la sevaúltimaho
radevida,decomaquellcappor
tentós va poder arribar a fer
aquella cosa tan horrorosa”, as
senyala. I recorda que Tabares,
quenormalmentalessevesobres
ja s’interessa pel destí de la hu
manitat, aquí aborda un autor
que viu entre les dues guerres
mundialsladescomposiciód’Eu
ropa, “i d’això parla l’obra”. Que
encara ressona. “Durantels assa
josvan tenir llocels atemptatsde
París i l’endemà l’obrahavia can
viat, la llegiesd’unaaltramanera.
De fet, la Lotte diu a l’obra que
quan París, símbol de la llum i el
cosmopolitisme, va caure, hi va
haver un abans i un després”,
conclouBelbel.!

Belbel diu que l’obra
aborda tant el tema
del suïcidi com el de
la descomposició
d’Europa

Tresdècades

ElsPets

Lloc idata:Barts (16/XII/2015)

DONAT PUTX

Rotund sold out en la celebració
barcelonina dels trenta anys de
carrera d’Els Pets. Celebració
moltliteral, jaquecapalfinaldel
concert algú va treure a l’esce
nari un pastís amb bengales en
ceses i dos grans globus (un, en
forma de tres, i un altre, en for
ma de zero), mentre el públic
cantavaMoltes felicitats. I tenia
el seu què veure tant de públic i

d’edat tan variada (de gent de
cinquanta anys a nens) premiar
ambel seuamoralsmúsics.
El grup de Constantí va des

plegar un repertori generós:
vintiun temes, la immensíssi
ma majoria del nostre segle,
amb una especial atenció als àl
bumsAgost (2004),Comanaral
cel i tornar (2007) iL’àrea petita
(2013). Nostàlgies, doncs, les
justes,sibéelpúblicvareclamar
i fins i totvaforçarunatemptati
va d’interpretació de temes de
primera hora com Tarragona
m’esborrona.Va ser unanit feliç
(culminada amb magnificència
ambBon dia) en la qual va jugar

unestimablerolelreforçdecor
da imetallde l’anomenadaGran
Orquestra Petita. Bona elabora
ció d’arranjaments, que van do
tara lapropostad’unaèpicaele
gant, gairebé constantment se
cundada pels cants del públic, i
decoradapermarsdemansaes
querra i dreta a laplatea.
Per sobre de qualsevol altra

consideració, aquesta enorme
complicitat entre artistes i pú
blicmarca i defineix el secret de
l’èxitde labandadeLluísGaval
dà i companyia. Del grup que
millor li han anat les coses entre
aquellsque,alsprimersnoranta,
esvanencasellarenl’etiquetade
rockcatalà.Mentreduriaquesta
connexió–i totindicaquelesco
ses continuaran així en el futur
immediat–Els Pets tenen enca
ra camíper recórrer.!
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