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El pare Reder (Albert Prat) dóna l’esquena a Lluís Homar i a la resta de l’equip de metges de la institució on Schnitzler situa la seva obra. FOTO: MAY/ZIRCUS

Si fóssiu actors o cantants, ha-
guéssiu viscut a laViena del
1862 (l’any en què va néixer
l’autor d’aquesta obra fona-
mental que, malgrat tot, enca-
ra estava inèdita a casa nostra)
i tinguéssiu problemes de gola
que us impedissin exercir la
feina com cal, de ben segur que
demanaríeu hora a l’il·lustre
doctor Johann Schnitzler. I
és que el pare d’Arthur Schnit-
zler –que, no en va, va estu-
diar la carrera demedicina
abans de decidir que preferia
més tenir els actors com a in-
tèrprets de les seves obres es-
cèniques que com a pacients–
era un eminent laringòleg per
la consulta del qual acostuma-
ven a passar les més notables
celebritats escèniques.
Però el doctor Schnitzler era

també el cofundador de la po-
liclínicaAllgemeine, una ins-
titució nascuda sota el protec-
torat de la família imperial que
compaginava l’atenció gratuïta
a pacients sense recursos amb
tasques d’investigació cientí-
fica. I una institució en el si de
la qual una part important de
l’equipmèdic obertament an-

RAMON OLIVER

tisemita reaccionava ambma-
nifesta acritud quan elsmem-
bres jueus del centre, com ara
elmateix Schnitzler, accedien

a llocs de poder. Precisament
va sermentre Johann dirigia
l’institut quan el centre va re-
bre l’acusació d’haver practicat
l’antisemitisme quan va acomi-
adar un comptable jueu. I, pa-
radoxalment, de les acusacions
no se’n va escapar ni elmateix
doctor Schnitzler, que vamorir
poc després, mentre una part
de l’opinió pública li retreia ha-
ver actuat ambmassa tebiesa
en aquest assumpte.

Un pamflet poc patriòtic
L’escriptor satíric Karl Klaus
(coetani de Schnitzler i, com
ell mateix, fill d’una famí-
lia jueva molt acomodada) va
deixar dit queViena s’havia
convertit, cap a les acaba-
lles del segle XIX, en “un la-
boratori d’investigació sobre
la destrucció del món”. I no
anava errat: sota els fastos de
la capital de l’imperi austro-
hongarès, es podia reconèixer
la intensa activitat d’un am-
pli i trencador grup d’artistes,

intel·lectuals i científics que
qüestionaven tots els meca-
nismes de funcionament de la
societat, i tenien la gosadia de
parlar en veu alta d’allò de
què mai no s’havia parlat.
La veu de Schnitzler havia

estat sempre, en aquest sentit,
una de les més contundents a
l’hora demostrar el rostre més
decadent de l’Imperi i de fer
visibles la sexualitat i el desig
més omenys inconscient en
els seus escrits i peces teatrals:
només cal recordar en aquest
sentit el rebombori escanda-
lós que havia provocat la se-
va obra La ronda. I el 1912,
Scnitzler va decidir també
posar sobre la taula un tema
tan candent i alhora tan tabú
com el de l’antisemitismemit-
jançant un text teatral ple de
ressons autobiogràfics en què
es pot reconèixer fàcilment la
petjada del pare. Un text que
va rebre immediatament el re-
buig de les autoritats compe-
tents i la prohibició de ser

representat a l’Imperi, enca-
ra que, curiosament, el cen-
sor reconegués la realitat dels
mals que es presenten dins del
tan censurable pamflet.

El capellà contrariat
Xavier Albertí, que ha reunit
a l’escenari de la Sala Gran del
TNC un excepcional grup
d’actors digne de l’esdeveni-
ment escènic que representa
estrenar a Catalunya un text
com aquest, ha encomanat a
Lluís Homar la complicada
tasca de defensar una decisió
ben polèmica. Convertit en el
prestigiós professor Bernhar-
di, que dirigeix una institució
molt similar a aquella que di-
rigia el pare de l’autor, Homar
ha barrat el pas al pare Reder,
un sacerdot que pretenia do-
nar l’extremunció a una pa-
cient que està a punt de morir
per culpa de la sèpsia que l’ha
atacada després d’haver-se
sotmès a un avortament. La
pacient, no cal ni dir-ho, està

ENVOLTAT D’UN EQUIP MÈDIC PLE DE GRANS ACTORS, LLUÍS HOMAR ES TRANSFORMA EN EL DOCTOR BERNHARDI

AMB EL QUAL SCHNITZLER VA MOSTRAR LA FORÇA MANIFESTA DE L’ANTISEMITISME LATENT A LA VIENA DEL 1912

És un pecat negar l’absolució?
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FUENTEOVEJUNA. BREVE TRATA-
DO DE LAS OVEJAS DOMÉSTICAS
Ja sabeu allò de “¿Quiénmató
al Comendador? ¡Fuenteovejuna
todos a una, señor!” que va
deixar escrit Lope de Vega en la
que potser és la seva obramés
representada. Una obra que
podria semblar la més ‘revolu-
cionària’, ja que, en aquesta, el
poble de Fuenteovejuna decideix
acabar amb les injustícies del
seu lasciu governant tot fent
justícia pel seu compte. Val a dir
que el caràcter ‘revolucionari’
resulta molt matisable: el tal
Comendador no deixa de ser un
representant del poder feudal
amb què volen acabar els Reis
Catòlics. I són els mateixos reis els
que acaben atorgant clemència
a aquest poble justicier que, fins
i tot, els ha fet un petit favor.
Però el cas és que aquest inspirat
text ha sigut representat sovint

posant l’èmfasi en els seus
components més combatius. I
ara el podem contemplar des
d’una nova perspectiva, gràcies a
la molt personal versió de l’obra
amb què la companyia Obskené
va guanyar el PremiMax a la
millor adaptació. Obskené no s’ha
reprimit a l’hora de barrejar les
paraules d’un dels gransmestres
del Segle d’Or amb les que hi ha
afegit la dramaturga AnnaMaria
Ricart. Ni a l’hora de convertir la
seva proposta en un espectacle
bellugadís que vol que tots els
espectadors acabem sentint-nos
com si estiguéssim censats a
Fuenteovejuna i haguéssim de
decidir entre participar en el crim
justicier o posar-nos del costat de
la llei i l’ordre. De ben segur que
ni el Comendador, malgrat co-
nèixer el seu trist final, es voldria
perdre aquesta sorprenent visió
de la seva història. DRAMATÚR-

GIA: ANNAMARIA RICART. DIR.:
RICARD SOLER I MALLOL. CIA.
OBSKENÉ. INT.: ANDREA MADRID/
QUERALT CASASAYAS, DAVID
MENÉNDEZ/JAVIER CÁRCEL,
GUILLEM GEFAELL/MARC NAYA.
LLOC: LA SECA ESPAI BROSSA.
FLASSADERS, 40. METRO:
JAUME I (L4). TEL.: 933 151 596.
DATA: FINS AL 6/3. PREU: 10-18€.
HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG.,
20H.• Laseca.cat

MAL PELO
Si sou seguidors habituals de la
companyiaMal Pelo, se us ha gi-
rat feina: al llarg de les pròximes
setmanes, passaran pel Mercat ni
més ni menys que quatre espec-
tacles de la formació. Tres d’ells
es troben entre les seves més
recents creacions. Però fins i tot el
més veterà d’aquests, l’excel·lent
coreografia ‘Bach’ (20 i 21/2),
se’ns presenta amb una nova

perspectiva, perquè el veurem in-
terpretat no per la seva creadora
María Muñoz, sinó per Federica
Pollero. Amb ‘El cinquè hivern’
(12 i del 19 al 21/2), Mal Pelo ens
ofereix un poema coreogràfic tot
partint dels poemes de l’escriptor
italià Erri de Luca. Per viatjar
cap a ‘Istanbul’ (13/2), compta
amb la presència a l’escenari del
conjunt instrumental Hespèrion
XXI i la música del mestre Jordi
Savall. La música i la veu que
sonaran a ‘7 Lunas’ (17 i 18/2)
seran les del Niño de Elche, que
establirà amb la dansa deMaría
Muñoz un diàleg tragicòmic obert
a la improvisació. CIA. MAL PELO.
COREOGRAFIES I DIR.: PEP RAMIS
I MARÍA MUÑOZ. MERCAT DE LES
FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 932 562 600.
DATA: FINS AL 21/2. PREU: 18€.
HORARI: 20.30H; DG., 18H.

•Mercatflors.cat

+ estrenes

El nou pla es compon de 4 liquats de fruites i verdures +
2 cremes de verdures que es poden escalfar

Desprésde les festes, descansa i depura
l’organismeambel noupladetox

Beneficis:

1. El pla substitueix tots els àpats del
dia.

2. Equilibra i refresca el cos.
3. Millora la digestió; perdràs pes i

dormiràs més bé.

Els liquats i les cremes t’arribaran a casa
refrigerats, empaquetats i a punt perquè en
gaudeixis amb totes les propietats intactes.

T’ajudaran a equilibrar, refrescar
i fer reposar l’organisme.

Prova el nostre pla de dejuni
natural d’1, 2 o 3 dies.

Fes servir el codi

2A50DETOX

67,50€

2 planes
Detox per

valorat en 79€

##########"""$$$$!!!!!
""!!$$########

Fes la comanda a
www.ecoclublavanguardia.com

o truca al 931 600 124Els ports estan inclosos en el preu.

Fe d’errates: L’obra ‘Infàmia’ es
representa a La Villarroel, i no
al Teatre Lliure (Gràcia), com va
sortir publicat al QuèFem?
la setmana passada.
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100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

EL PROFESSOR BERNHARDI

D’ARTHUR SCHNITZLER . DIR.: XAVIER
ALBERTÍ. INT.: LLUÍS HOMAR, JOEL
JOAN, PEP CRUZ, JOAN NEGRIÉ, ALBERT
PÉREZ, ROGER CASAMAJOR, RUBÈN
DE EGUÍA, MANEL BARCELÓ, JORDI
ANDÚJAR, ALBERT PRAT, ORIOL GENÍS,
JACOB TORRES, GUILLEM GEFAELLE,
SÍLVIA RICART. LLOC: TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA
DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1).
TEL.: 933 065 700. DATA: FINS AL 20/3.
PREU: 24-28€. HORARI: DE DC. A DS.,
20H; DG., 18H.• Tnc.cat

ara mateix en pecat mortal.
Però el metge es nega a facili-
tar la seva salvació, al·legant
que la dona desconeix el ca-
ràcter irreversible del seu es-
tat real. No serà simplement
que, com que Bernhardi és
jueu, està fent servir el seu po-
der mèdic per barrar el pas a
la fe cristiana?


