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Els fusells
Elsfusellsdelasenyora
Carrar

Autor:BertoltBrecht
Direccióiadaptació:DanielJ.
Meyer
Llocidata: AlmeriaTeatre
(3/II/2016)

JOAN-ANTON BENACH

El 1999, quan ja s’endevinava el
bonoficiquearribariaatenir,un
joveníssimOriol Broggi, l’actual
factòtumdeLaPerla 29, va diri
gir Els fusells de la senyora Car
rardeBertoltBrecht,enunaver
sió de Francesc Arnó que es va
estrenar a l’Institut del Teatre.
Lamentablement no vaig poder
veureaquellafunciósobreelque
és una obra menor –del 1937–,
que se sol esmentar, quan s’es
menta, al costatdeTerror imisè
ria del III Reich, escrita el 1938.
Delaguerrad’Espanyaal’ascen
sió del nazisme aAlemanya: du
es aportacions brechtianes so
bre l’antifeixisme europeu del
segleXX.
Per sort, des d’ara, Els fusells

de la senyoraCarrarespotveure
i escoltar al teatre Almeria, en
unaadaptacióidirecciódeDani
el J. Meyer i la companyia Des
cartable Teatre. L’espectacle és
comunaalenadad’aire frescque
ens retorna les sensacions del
millor teatre militant de quan
érem joves. El director ha fet
canvis no gaire rellevants en el
text ihaabocat tot l’entusiasmei
energia en el plantejament i re
solució de les tensions suscita
des en un petit reducte costaner
durant la guerra civil espanyola.
Els pescadors senten els canons
dels generals sediciosos i les
amenaces de Queipo de Llano.
Enmigdel’ambientoprimitdela
família i visitants –algun passa
volant que arriba i se’n torna al
front,elcapellàdelpoble,alguna
veïna...– es percep la presència
poderosa de Teresa Carrar, una
dona vídua i amb fills, que va
perdreel seuhome.
Des d’aquesta mort, la Teresa

abraça interiorment una difícil
neutralitat queprocuri distanci
arla d’altres possibles desgràci
es. Aquesta disposició d’esperit
suscita agres disputes entre els
seus, sobretot quan es volen re
cuperar uns fusells que la dona
vaamagaralseudia.TeresaCar
rar s’oposa a lliurar les armes
fins que l’assassinat d’un pesca
dor desarmat, metrallat des
d’una llanxa militar dels feixis
tes, l’omple d’indignació i entén
que no pot quedarmés temps al
marge de la lluita. Cedeix els fu
sells i ellaagafael seu.
El didactisme de Brecht pro

bablement exigia un tractament
una mica menys accelerat de la
representació, dirigida, d’altra
banda, amb molta autoritat per
Daniel J. Meyer. L’escena cen
tral entreduesgradesd’especta
dors (Alba Macfarlane) és un
granencert i laproximitatobliga
a afinar molt la interpretació.
Amb tot, aquesta és desigual, i
destaca la seguretat i convicció
de Cristina Arenas (Teresa Car
rar), seguidadeJaumeMadaula
i de Georgina Latre, quan fa de
Manuela. Quim Àvila i Jordi
Llovet procuren ajustarse a
l’homogeneïtat del conjunt en
untreball francamentpositiu.!

CRÍT ICA DE TEATRE El President assisteix a l’estrena al TNC de la nova i ovacionada obra d’Albertí i Homar

Puigdemont ielprofessorBernhardi

Nit de gala al Teatre Nacional de
Catalunya. Dins i fora les taules.
Sobrel’escenari,unalegiód’actors
sorprenent per a aquests anys de
crisi en què el queméshi hahagut
als teatreshanestatmonòlegsque,
si no tenien escenografia, millor.
Nimésnimenysque 14 intèrprets,
13 dels quals homes, per protago
nitzarungranclàssicdecomença
ments del segle XX, El professor
Bernhardi d’Arthur Schnitzler:
Lluís Homar –el sant de la funció,
unCristmodern–, Joel Joan –que
fa de dolent, dolent–, Manel Bar
celó, Pep Cruz, Joan Negrié... I, la
davant, a la platea, noms ara igual
de coneguts, començant pel de
CarlesPuigdemont,flamantpresi
dentdelaGeneralitatiquenoperd
oportunitat per demostrar l’inte
rès que té per la cultura. Per des
comptat, tambéhihaviaSantiVila,

que ha aterrat a la Conselleria de
Cultura perdent un zero a la dreta
sobre el pressupost del Departa
ment de Territori, i que ha lloat
l’obradeSchnitzler:“Untextmag
nífic”, ha comentat, “escrit fa un
segle però que sembla d’avui. Una
adaptació i posada en escena sò
bria i elegant”. El conseller ha re
calcat a més que “obres com
aquesta encaixen plenament en el
que s’espera del TNC”. Es tracta
denomsqueahiralanitvanprota
gonitzar i van rebre un aplaudi
ment enorme al final d’una obra
que a priori no semblava senzilla,
malgrat l’excepcionalrepartiment
dirigitperXavierAlbertí.
Ciència, religió, conspiracions,

debépersonalfetpassarperbéco
mú i dures reflexions sobre el gè
nere humà i les seves possibilitats
–i ganes– de canviar les coses van
desfilar per una obra, El professor
Bernhardi,queparteixd’unaqües
tió en aparença nimi que molts
provaran d’utilitzar en benefici
seu. Especialment si es té en
compte que Bernhardi/Homar és

unmetgejueuenunaèpocaenquè
l’antisemitisme institucionalitzat
en certs partits polítics austríacs
presagiaelterrorquedesprésesva
viureal’Alemanyanazi.Bernhardi
s’oposaqueunconfessordonil’ex
tremuncióaunapacientqueestàa
punt demorir però que està eufò
ricapelsmedicamentsquerep.No
sospita res, i Bernhardi vol que
mori en pau. Serà el punt de parti
dade lluitesdepoder id’ideesdes

envolupades en un ambient asèp
tic, una mena d’hospital modern
de vidre, metall i parets blanques
enquè les distàncies entre els per
sonatges, es diguin com es diguin,
són importants, i tot i així el fons
del debat, de les gairebé treshores
de funció, arriba al públic. Ahir hi
havia mitja professió, des de Car
mePortacelli iPauMiró finsaSal
vadorSunyer i PepTugues, desde
Frederic Amat fins a JosepMaria
Miró.Ésunaobrasobre la llibertat
de consciència, els tripijocs i les
manipulacions del poder i la justí
cia. Com confessa Bernhardi, ell
nopreteniaresoldreelsproblemes
socials, només pretenia ser just. I
un conseller li respon: “Si unmatí,
sense pensarho, comencéssim a
fer el que és just tot el dia, acabarí
ema lapresóabansdesopar”.!
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JORDI PLAY

Mònica Campos, Xavier Albertí, Carles Puigdemont, Neus Aranda, Santi Vila iMarcela Topor, esposa de Puigdemont, ahir al TNC

Tot i que l’escenari
és asèptic, i els diàlegs,
durs peròmesurats,
els debats arriben
amb força al públic


