
40 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 13 FEBRER 2016

CRÍT ICA DE TEATRE

L’ètica contra el poder
ElprofessorBernhardi

Director:XavierAlbertí
Traductor:Feliu Formosa
Lloc idata:SalaGrandel Teatre
Nacional (10/II/2016)

JOANANTON BENACH

Com una illa entre les obres més
frívoles i conegudes i les últimes
de la seva vida que els historia
dors creuen poc interessants, El
professor Bernhardi és el drama
de l’austríac Arthur Schnitzler
(18621931) que denuncia ambun
llenguatge modern la ideologia
dominant del seu país. Escrit el

1912,eldramaapuntavaalcorma
teixd’unnacionalcatolicismeque
el prestigi creixent que coneixien
els intel∙lectuals i científics jueus
vienesos feia especialment agres
siu. L’antisemitisme d’Àustria
connectava, esclar, ambel que es
tava sorgint aCentreeuropa.
L’autor de La ronda i de La ca

catua verda inventà l’odissea del
jueu Bernhardi, acreditat inter
nista, originada per un incident
menorque lesenveges i la carcun
da més obtusa convertirà en un
conflictedegransdimensionspú
bliques iqueenfrontarà l’èticadel
protagonista amb la ideologia del
poder i la societat. Un capellà que
pretén administrar el viàtic a una

noia que agonitza sense serne
conscient a l’hospital quedirigeix
Bernhardi, veu com aquest li im
pedeix la seva missió. Les raons
només són clíniques: la presència
del capellà pot precipitar la mort
de lanoiademanera tràgica,quan
el diagnòstic ha previst un final
plàcid i feliç.
I bé, els enemics del professor

creuen haver trobat l’excusa per
destruirlo professionalment.
Bernhardi, però, no es penedirà
mai d’aquesta decisió i s’enfron
tarà a l’opinió pública i als poders
fàcticsambl’únicaarmadelaseva
dignitat.De la seva responsabi
litat.ASchnitzlerse livaadormir
laplomaescrivint laparaula,veri

table pal de paller de l’obra. Pen
semqueni el traductor FeliuFor
mosa ni Lluïsa Cunillé, que ha re
duït a tres hores les cinc que
durava la representació del text
original, no han aconseguit evitar
que, una vegada i una altra, la res
ponsabilitat ompli joiosament la
boca d’un Lluís Homar exquisi
dament inflamat, si bé (podríem
pensar) a punt del repapieig. Hi
ha un punt de fatiga auditiva oint
elmolt digneBernhardi assumint
tot el pes de la seva decisió. La
qüestió no implica queHomar no
visqui el personatge magistral
ment. I demostrant aquí, de ma
nera especial, que en els diàlegs
reposats o en les disputes, parlant
amb aliats o amb adversaris, l’ac
tor és dels quemillor sap escoltar
l’interlocutor.
Xavier Albertí ha dirigit acura

dament els tretze actors i l’actriu

Sílvia Ricart, que fa d’infermera.
Gràcies a aquest treball, l’altra nit
esnotavaqueelpúblicseguiaamb
molt d’interès la línia discursiva
de l’espectacle i les controvèrsies
col∙loquials que consagraven una
acció essencialment estàtica, difí
cilment suportable sense una de
cisiva qualitat dels intèrprets. De
l’esplèndid conjunt d’actuants
crec destacables Pep Cruz, Joel
Joan,ManelBarceló–formidable
ministre deCulte i Educació– Jo
an Negrié, Albert Pérez... L’es
cenografia (Castells i Novoa),
d’un racionalisme net que enllu
erna en la primera escena hos
pitalària, es demostra poc fun
cional a les següents, atès que un
mobiliari escàs serveix a la con
venció teatral però no a ambien
tacions distintes, sempre domi
nades per les poderoses transpa
rències inicials.c

El festival teatral de Girona continua creixent i també
suma Lima a les seves propostes de Buenos Aires i Montevideo

Temporada (més)Alta
aLlatinoamèrica

ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

ATimbre 4 és mitja
nit imés d’un cente
nar d’espectadors
ocupen les cadires
de la sala principal

de la meca del teatre indepen
dent de Buenos Aires. A aquesta
hora no hi van a veure cap obra,
sinó a una taula rodona sobre
dramatúrgia amb dos convidats
catalans, Clàudia Cedó i Ramon
Madaula. L’acte forma part de
l’extensió llatinoamericana del
festival Temporada Alta, que
aquest any arriba a la quarta edi
ció, amb un nou salt tant en nom
bre d’obres com de països. Sense
la presència de Sergi López, em
blema indiscutible dels tres anys
anteriors, el festival de Girona ha
compensat la seva absència in
crementant a nou els muntatges i
desembarcant per primera vega
da a Lima, a més de Buenos Aires
i Montevideo. El festival va co
mençar el 29 de gener a la capital
argentina i ara els muntatges ja
van cap a l’Uruguai i el Perú. L’úl
tima representació catalana va
tenir lloc aquesta setmana i va
constituir unapreestrenad’El va

cío del otro, de la companyia de
circ Baró d’Evel –amb base a To
losa i encapçalada per Blai Ma
teu, fill del gran pallasso Tortell
Poltrona, i la seva dona, Camille
Decourtye–, que no està previst
que s’estreni sencera a Catalunya
fins l’any que ve. Després de les
funcions de Baró d’Evel es va
projectar el curtThemissing part,
que respon a una altra de les ini
ciativesqueelTemporadaAlta va
posar en marxa l’any passat a Gi
rona, com ara portar artistes es
cènics al món del cinema. Les al
tres dues obres catalanes presen
tades responen, com en cada
edició, a formats diferents. Circ
d’una banda i, de l’altra, el teatre

de text d’Informe para una acade
mia, amb el monòleg d’Ivan Be
net, i el teatre d’objectes –en
aquest cas, de personatges enmi
niatura– deMi gran obra, de Da
vid Espinosa. Les peces catala
nes han estat seleccionades pel
Temporada Alta i les llatinoame
ricanes per Timbre 4, a excepció
de lamexicanaEstá escrita en sus
campos, una obra politicodocu
mental de la companyia Lagarti
jas Tiradas al Sol, que en edicions
passades ja va portar quatre
muntatges a Girona, incloenthi
aquest.
Lamexicana i les tres catalanes

són les úniques obres que viatgen
a Montevideo i Lima, on el festi

val ha arribat a acords amb les sa
les Verdi i Alianza Francesa, res
pectivament, per oferir la seva
programació, igual com a Buenos
Aires ja s’associa la seva presèn
cia a Timbre 4, l’emblemàtica sa
la i companyia de Claudio Tol
cachir, que precisament aquests
dies està dirigint aMadrid.
Al barri de Boedo de Buenos

Aires han quedat poques entra
des per vendre aquests dies d’es
tiu, i destaquen entre les obres
llatinoamericanes dos monòlegs
més: la xilena Groenlandia, inter
pretada per una prometedora ac
triu, Javiera Osorio, i l’argentina
Quien lo probó lo sabe, dirigida i
interpretada per Mariano del

Moro, un actor local que es posa
en el paper de Lope de Vega amb
accent espanyol gairebé perfecte.
“Portar muntatges llatinoame

ricans representa obrir una mica
les portes, relacionar les cultures
d’un país i l’altre; una altra pota
en aquesta relació d’introduir al
mateix festival espectacles d’al
tres països”, explica a La Van
guardiaNarcís Puig, coordinador
de l’aventura transatlàntica del
Temporada Alta. “Les dues grans
novetats d’aquest any són l’arri
bada a Lima i aquest increment
de programació no catalana,

mantenint la Setmana Catalana, i
que el nucli del festival és i conti
nuarà sent portar companyies ca
talanes cap aquí”, afegeix Puig.
Amésde tallers oferts pels visi

tants catalans i l’esmentada taula
rodona, també s’ha celebrat la
quarta edició del Torneig deDra
matúrgia Transatlàntic, en què
van participar Cedó i Madaula
com a guanyadora i finalista del
concurs celebrat a Girona l’any
passat. No obstant això, per pri
mera vegada no es va imposar un
text català a Buenos Aires, sinó
que el guanyador va ser l’argentí
Leonardo Airaldo amb Enamo
rarse es hablar corto y enredado.
En anys anteriors, el torneig de

Buenos Aires va anar a parar a
mans de Jordi Galcerán, que hi
presentava El crédito, o de Roger
Peña amb El recambio.
Per a la majoria de convidats

catalans era la seva primera vega
da a Buenos Aires, ciutat de gran
empremta teatral que no ha que
dat decebuda. “Per a una persona
que es dedica a això és un privile
gi perquè aquí el teatre el tenen a
flor de pell”, comentavaMadaula
a aquest diari.
“Els argentins sónmestres, són

pedagogs de la interpretació, jo
n’he après treballant amb ells a
Catalunya, i venir aquí em feia un
cert respecte”, deia per la seva
part Ivan Benet. “A Buenos Aires
aixeques una pedra i surt un ac
tor, que a més és boníssim”, afe
gia Benet després de la seva es
pectacular interpretació del simi
de Kafka. c

TEMPORADA ALTA

Una imatge d’Informe para una academia, d’Ivan Benet

Per primer cop no
es va imposar un
text català al Torneig
deDramatúrgia
Transatlàntic


