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Schnitzler i 
l’antisemitisme, 
al TNC 
3Albertí dirigeix ‘El professor Bernhardi’, 
amb Lluís Homar, Joel Joan i Pep Cruz 

ANNA ABELLA
BARCELONA

E
l professor Bernhardi, el clàs-
sic del 1912 del metge i dra-
maturg jueu Arthur Sch-
nitzler (1862-1931), censu-

rat per l’Imperi austrohongarès 
durant anys, «anticipa els fantasmes 
a què s’enfrontarà la societat euro-
pea del segle XX amb l’arribada del 
nazisme», valora Xavier Albertí, di-
rector del muntatge que demà estre-
narà a la Sala Gran del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), amb Lluís 
Homar, Joel Joan, Pep Cruz i Manel 
Barceló, en un repartiment format 
per 14 actors. 
   A la Viena del 1900 –encara que 
amb una escenografia d’avui que 
permet reflexionar sobre l’actuali-
tat–, «en la qual Nietzsche ha testi-
ficat la mort de Déu, perquè els ho-
mes l’han fet fora del seu imaginari  
ja que no el necessiten», Schnitzler, 
neuròleg i escriptor austríac, «fill, 
nét, germà i cunyat de metges» i 

amic de Freud, planteja, afegeix el 
director artístic del TNC, a més d’un 
debat entre ciència i religió, una co-
sa més profunda: «Veure com s’ar-
ticulen els comportaments ideolò-
gics contemporanis i amb què hem 
construït la nostra ideologia», és a 
dir, «¿per què som com som, per què 
pensem com pensem?». 
 L’obra de l’autor de La Ronda i 
Anatol parteix d’un episodi inicial 
on el doctor Bernhardi (Homar), en 
una policlínica que evoca la que va 
fundar el pare de Schnitzler, atén 
una jove de 18 anys amb septicèmia 
després d’un avortament clandestí. 
Li queda poc de vida i li ha adminis-
trat un fàrmac euforitzant que li ha 
fet creure que no morirà. Per no es-
patllar els últims moments de la pa-
cient, el doctor impedeix a un sacer-
dot (Albert Prat) que entri a donar-li 
l’extremunció. 
 Aquest debat ètic encarna, se-
gons Pep Cruz, la «defensa de la lli-
bertat de consciència» sense que 
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ques i econòmiques de la societat».

DE TRES A CINC HORES / El professor Bern-
hardi arriba per primera vegada a 
Catalunya, amb traducció de Feliu 
Formosa i adaptació de Lluïsa Cuni-
llé, que ha convertit en tres les cinc 
hores originals, i amb música del 
mateix Albertí, que destaca els ele-
m e n t s  a u t o b i o g r à f i c s  d ’ u n  
Schnitzler que «fa justícia a la me-
mòria del seu pare», que, influït pel 
clima antisemita, sempre va pensar 
que no havia defensat prou un em-
pleat jueu de la seva clínica.  
 No hi ha bons ni dolents, l’espec-
tador ha de jutjar per si mateix, ad-
verteixen actors i director. Però sí 
que hi ha un «Darth Vader», confessa 
Joel Joan sobre el seu personatge. «És 

un eficient cirurgià, un grimpador, 
un arrogant disposat a arribar a dalt 
de tot a qualsevol preu. Veu l’antise-
mitisme com un vehicle per a les se-
ves ambicions i no dubta d’utilitzar-
lo. És un protonazi».
 Homar, que destaca l’«enorme te-
atralitat» del muntatge que es po-
drà veure al TNC fins al 20 de març, 
de dimecres a diumenge, encarna 
un humanista creat per qui «fa més 
de 100 anys va tenir la clarividència 
de plantejar en teatre que Déu ha 
mort». En el paper del ministre de 
Cultura i Educació hi ha Manel Bar-
celó: «Vol modernitzar la societat  
–diu del seu personatge– però l’es-
càndol li esclata a les mans i es troba 
lligat per la gent que no vol aquests 
avanços». H

MAY ZIRCUS

33 Part de l’elenc d’‘El professor Bernhardi’, durant un assaig.

El muntatge del clàssic, 
amb traducció de Feliu 
Formosa i adaptat per 
Lluïsa Cunillé, anticipa els 
fantasmes del nazisme  

l’autor «prengui una posició mo-
ral», cosa que obliga l’espectador a 
fer la seva pròpia reflexió per deci-
dir en quin bàndol està. Però, avi-
sa Albertí, «aquest petit incident 
creixerà com una bola de neu amb 
una sèrie de conflictes en un camí 
ple de manipulacions que posen en 
qüestió la salubritat de les instituci-
ons polítiques, culturals, periodísti-

Amor a la BCN assetjada del 1714
3‘Fang i setge’ arriba avui al Victòria després de triomfar al teatre La Passió d’olesa

SONIA ÁVILA
BARCELONA

Amb un joc de llums, una escenogra-
fia multimèdia, una orquestra i 30 
actors, el musical Fang i setge fa una 
crònica de la Barcelona assetjada per 
les tropes borbòniques el 1714, «un 
període clau en la història per com-
prendre el present» de la ciutat, se-
gons el dramaturg Marc Rosich. Des 
d’avui fins al 28 de març, el Teatre 
Victòria acull aquesta obra, que tam-
bé és «una invitació a reflexionar so-
bre l’origen de Catalunya».
 Després de presentar-se al Tea-
tre La Passió d’Olesa a Montserrat, el 
muntatge arriba a la capital catala-
na amb 12 músics que durant dues 
hores i mitja musicalitzen el drama 
amorós d’Ònia, interpretat per Neus 
Pàmies, i William, a qui dóna vida 
Jordi Llordella. La parella desafia els 
atacs de l’Exèrcit borbònic i encapça-
la el grup de defensa de la ciutat. 

 Per Rosich, la història d’amor en-
tre la jove catalana, que rebutja exi-
liar-se amb la seva família, i el soldat 
ras anglès serveix d’excusa per refe-
rir-se a fets reals. Passa el mateix amb 
Núria, una comerciant, i Joana, una 
nena que pensa que la guerra és nor-
mal. Els personatges són l’eix con-
ductor per descriure com va viure 
Barcelona entre muralles. 

PASSAT AMB RESSONS AL PRESENT / En 
opinió de Marc Angelet, el director, 
Fang i setge és una lectura del passat 
«cruel i dur» de Barcelona amb res-
sons en el present «que funciona 
molt bé per entendre què va succeir 
aleshores», motiu pel qual l’obra es-
tà construïda també com un diàleg 
entre generacions: els joves amb de-
sig de lluita i els adults exiliats. 
 «És, a més, una comèdia àgil, ro-
màntica, que forma un musical de 
gran format», afegeix Angelet sobre 

l’obra, que a La Passió d’Olesa va en-
cantar 65.000 espectadors. «No és un 
espectacle manipulat en el sentit de 
l’independentisme, sinó un retrat 
del que va passar, una crònica de la 
ciutat basada en la vida personal del 
poble», puntualitza.

MusiCAL HistÒriC dE GrAn ForMAt

 El juliol del 1713, Catalunya va 
quedar a expenses de l’Exèrcit bor-
bònic després de la sortida de les tro-
pes aliades. Davant del perill immi-
nent, les famílies de la noblesa van 
decidir exiliar-se. Ònia desafia el 
seu pare per defensar la seva terra 

amb la gent del poble. Així comen-
ça el musical, que consta de 15 ac-
tes dividits en dues seccions. Des de 
la perspectiva de qui va viure dins 
de les muralles de la ciutat assetja-
da, la història transita entre els mo-
ments cruels del conflicte, el drama 
d’amor dels dos joves i l’eufòria dels 
pobladors per les victòries diàries.  

PROJECCIÓ D’IMATGES / L’acció trans-
corre en cases, tallers, tavernes i el 
port, recreats amb imatges digitals 
projectades sobre estructures de fus-
ta intercanviables en cada escena. 
«Des del punt de vista estètic, ens fun-
ciona l’escenografia amb vídeo. Ens 
dóna solucions en una obra que suc-
ceeix en molts espais: cellers, places, 
biblioteques... », precisa el director.
 Si bé els personatges històrics 
estan representats explícitament, 
com el comandant Villarroel, An-
gelet subratlla que les veus anòni-
mes tenen presència en el cor popu-
lar que en 23 cançons donen testi-
moni dels defensors de la ciutat. «És 
un espectacle que se sent, la música 
entra per la pell», 
conclou l’actriu 
Neus Pàmies.  H 

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

33 Jordi Llordella (William) i Neus Pàmies (Ònia), a ‘Fang i setge’.
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