
34 | EL PUNT AVUI
DIJOUS, 6 D’OCTUBRE DEL 2016

Cultura i Espectacles

“El nazisme en aquests
moments seria una reac-
ció contrària al progrés i a
les fites humanístiques de
les societats democràti-
ques: la tolerància, l’ober-
tura als altres... El nazis-
me és tot el contrari, és el
tancament. I surt d’una
manera molt infantil, per
una necessitat de domina-
ció i d’entregar-se a un
ídol. Pensàvem que la Se-
gona Guerra Mundial hau-
ria enviat el nazisme a les
escombraries de la histò-
ria, però ara mateix hi ha

una regressió a molts llocs
d’Europa, fins i tot al meu
país, Polònia, que va ser
una de les grans víctimes
dels nazis.” El prestigiós
director polonès Krystian
Lupa (1943) –un dels
“grans, grans, grans del
teatre europeu, amb veu
pròpia i una manera de fer
diferent”, com el va definir
el director de Temporada
Alta, Salvador Sunyer– fe-
ia ahir aquesta reflexió so-
bre la vigència del nazis-
me, per presentar Davant
la jubilació, una colpidora
obra de l’escriptor aus-
tríac Thomas Bernhard
(1931-1989), que s’estre-

narà els dies 14 i 15 d’octu-
bre a El Canal de Salt. Lu-
pa és un habitual de Tem-
porada Alta, festival que
ha visitat en vuit ocasions
amb set espectacles dife-
rents, però Davant la jubi-
lació és la primera vegada
que treballa amb actors
catalans, concretament
un gran trio interpretatiu
format per Mercè Aràne-
ga, Pep Cruz i Marta Ange-
lat, seleccionats pels ma-
teix Lupa, que també s’ha
encarregat de l’escenogra-
fia i la il·luminació del
muntatge. Davant la jubi-
lació és una coproducció
entre Temporada Alta i el

Teatre Lliure, on l’obra fa-
rà temporada del 13 de ge-

ner al 5 de febrer, a la seva
seu de Gràcia. Segons el di-
rector del Lliure, Lluís

Pasqual, quan Lupa i el seu
equip assajaven al teatre
barceloní, “se’n desprenia
una energia especial que
voltava pels passadissos”.

Davant la jubilació
(1979) és, segons Lupa, el
“retrat bernhardià d’una
família intoxicada pel na-
zisme; un ampli espectre
de símptomes, una huma-
nitat malalta i esguerra-
da”. Bernhard va escriure
l’obra a partir d’un fet real,
l’anomenat cas Filbinger:
Hans Filbinger va dimitir
el 1978 com a primer mi-
nistre de Baden-Würt-
temberg quan es va fer pú-
blic que havia estat jutge

de la marina hitleriana i
que havia signat nombro-
ses condemnes a mort.
Prèviament a aquests fets,
Filbinger havia expulsat
Claus Peymann, amic de
Bernhard i director de
moltes de les seves obres,
com a director del teatre
estatal de Stuttgart, acu-
sant-lo de col·laborar amb
els terroristes de la RAF.

El cas Filbinger va ins-
pirar Bernhard –“el poeta
més anàrquic i rabiós dels
últims cinquanta anys de
la cultura europea”, se-
gons Lupa– per escriure la
història de tres germans,
Vera (Arànega), Rudolf

El nazisme, ara i aquí
Xavier Castillón
SALT

Krystian Lupa estrena a Temporada Alta ‘Davant la jubilació’, un dels textos més
punyents de Thomas Bernhard contra el nazisme, que farà temporada al Lliure

La presentació d’ahir al Teatre de
Salt, amb Mercè Arànega, Marta
Angelat, Pep Cruz i Krystian Lupa
■ MANEL LLADÓ

Lupa dirigeix per
primera vegada
actors catalans:
Mercè Arànega,
Marta Angelat i
Pep Cruz



Lars Norén (Estocolm,
1944) és un poeta que em-
bruta el seu univers en
quadres vulgars. Que tras-
llada el món real, quotidià,
a l’extrem de la violència.
No deixa ningú indiferent.
Després d’haver pogut
veure produccions
d’aquest dramaturg en pe-
tites sales com ara la Sala
Beckett (Dimonis, 2010),
la sala Atrium (20 de no-
vembre, 2012) i el Versus
(Kyla, 2014), el Teatre
Nacional de Catalunya
programa El coratge de
matar, un altre quadre en
la intimitat de la família a
l’espai en què, per la direc-
tora Magda Puyo, “surt el
pitjor de l’individu”. L’obra
s’estrena avui i es podrà
veure fins al 30 d’octubre a
la Sala Petita. Nao Albet,
María Rodríguez i Manel

Barceló prometen pulsió i
tensió a escena.

Lars Norén és un bon
deixeble de dramaturgs
escandinaus, com ara
Strindberg o Ibsen. A El
coratge de matar els tres
personatges busquen la
tendresa i l’amor però no
saben estimar. Pare, fill i
companya del xicot signa-
ran un triangle “patètic i
pertorbador” tant per al
públic com per a la matei-
xa companyia, admet la
directora. Puyo, que ja va
signar un altre treball de
notable radicalitat al TNC

amb Temps real, d’Albert
Mestres (2007), celebra la
valentia del director artís-
tic del TNC, Xavier Alber-
tí, de programar una obra
dura que garantirà al pú-
blic un viatge per moltes
emocions. Norén no apro-
va la comoditat de l’actor i
per això els provoca cons-
truint uns personatges
vulnerables i desesperats.
Albertí, de fet, adverteix
que la potència de la pro-
posta d’aquest text és tan-
ta que els seus actors habi-
tualment reben reconei-
xement a la interpretació.

La mare fa 3 anys que és
morta. El pare visita el fill.
Parlen d’un germà que fa
temps que és fora. I cadas-
cú mira de persuadir la
noia. Els personatges d’El
coratge de matar exterio-
ritzen també els seus pen-
saments. L’espai juga un
altre paper clau. Es va
transformant i té molt

d’element simbòlic. El
text l’han traduït a quatre
mans Joan Casas i Caroli-
na Moreno. Si ell admet
que ha volgut sortir tant
aviat com ha pogut del lloc
incòmode que proposa
l’autor, ella se sorprèn
d’un món líric dins del vul-
gar.

Norén és un enfant ter-
rible de la segona meitat
del segle XX que a les seves
memòries critica tothom:
ara, com Strindberg, ja
mai guanyarà el Nobel, in-
sinua la traductora. ■

El teatre públic rep per primer cop una obra dura del
poeta i dramaturg, aspirant al Nobel de literatura

Norén al TNC

Jordi Bordes
BARCELONA

Un instant del muntatge que s’estrena aquest vespre a la Sala Petita del TNC ■ MAY ZIRCUS / TNC

‘El coratge de
matar’
exterioritza
també allò que
pensen els
personatges
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El reconeixement
als traductors

L’APUNT ductor. Ahir mateix es va lliurar el I Premi PEN Català
de Traducció Literària al professor de l’Autònoma Ra-
mon Farrés per la seva traducció de Correspondència
amb Goethe de Bettine von Armin (Adesiara), i això no
és tot: l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
va presentar divendres un manifest amb 1.700 signa-
tures per reclamar aquest merescut reconeixement.Valèria Gaillard

L’altre dia una companya de feina em demanava quina
era la millor traducció de Boussole, del Goncourt Mat-
hias Enard, la catalana o la castellana. Caram! Això fa
uns anys era impensable i potser aquesta sensibilitat
que comencen a manifestar els lectors és el resultat
del treball que es duu a terme des de diferents institu-
cions i editorials per donar visibilitat a la feina del tra-
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(Cruz) i Clara (Angelat),
“destruïts pel seu passat
nazi i per la impossibilitat
d’alliberar-se d’aquest pas-
sat, de la seva ideologia i
dels seus ídols”, en parau-
les del director, que estén
les responsabilitats a un
context més ampli: “No
se’ls pot culpar de no alli-
berar-se del seu passat,
perquè està present a tota
la societat que els envolta,
un món de mentida que no
es pot purificar.” Rudolf és
un antic comandant d’un
camp de concentració na-
zi, reconvertit en honora-

ble jutge, que en secret
continua rendint culte a
Himmler, el cap de les SS.

“El més important és
que cap dels tres no se sent
culpable de res: no consi-
deren que hagin comès
cap crim i estan conven-
çuts que el món era molt
millor a l’època del III Re-
ich, com ho havia estat re-
alment per a molts alema-
nys que es consideraven
part de la classe burgesa o
benestant”, explicava ahir
Mercè Arànega sobre
aquests personatges que
“plouen, riuen, poden ser
tendres i també capaços
de les més grans brutali-
tats”. Tots tres actors van
lloar la singular metodolo-
gia de Lupa com a director:
“Treballar amb ell repre-
senta sortir de la zona de
confort, com es diu ara, i
és una oportunitat esplèn-
dida per investigar”, va in-
dicar Marta Angelat. “És el
primer director en cin-
quanta anys de carrera
que em deixa fer una pau-
sa”, va dir Pep Cruz, que hi
va afegir: “Lupa m’ha do-
nat l’oportunitat d’am-
pliar aquest nazi que tots
tenim a dins, com també
tenim un Ricard III, un
Hamlet i un Macbeth.” ■

Els tres germans
no es poden
alliberar del seu
passat nazi, que
continua present
al seu voltant


