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Himmler, Bernhard i 
l’expansió del virus del nazisme 

Mundial ho havíem allunyat, i mai 
va marxar del tot”, lamenta. Per ai-
xò afirma que Davant la jubilació, 
escrita el 1979, no només és actual 
sinó “profètica”.  

Els personatges, que trobem dins 
una atmosfera domèstica opressiva 
pròxima a Ritter, Dene, Voss, són 
“incapaços d’alliberar-se d’aquella 
ideologia, i no en són culpables –ex-
plica Lupa–, perquè és un passat 
present en la societat en què es tro-
ben, un món de mentida que no es 
pot purificar”. “I no senten cap sen-
timent de culpa. És d’una perversió 
meravellosa”, afirma Mercè Aràne-
ga. El director hi afegeix que el més 
pervers és pensar “quant de Bern-
hard hi ha en el Rudolf” i, per exten-
sió, quant de nazi hi ha en cadascun 
de nosaltres.  

A la potència de l’espectacle –que 
es podrà veure a El Canal de Salt els 
dies 14 i 15 d’octubre i en temporada 
al Teatre Lliure del 13 de gener al 5 de 
febrer– s’hi ha d’afegir el fet que sigui 
la primera pro-
ducció que 
Krystian Lupa 

Krystian Lupa dirigeix ‘Davant la jubilació’ amb actors catalans

TEATRE

Demà farà 116 anys que va néixer un 
dels grans assassins de la història. 
Heinrich Himmler és responsable 
de la mort de milions de persones 
sota el Tercer Reich com a arquitec-
te de l’Holocaust, ideòleg de la po-
lítica racial de Hitler, culpable de les 
tortures més atroces i comandant 
de l’exèrcit nazi. Per al Rudolf, és el 
seu ídol. Cada any, per l’aniversari 
de Himmler, es torna a posar el ves-
tit militar nazi i rememora amb nos-
tàlgia temps passats. Ho ha de fer en 
secret, perquè seria mal vist en ple-
na democràcia, i menys després 
d’haver-se reinventat com a polític 
centrista tot i haver comandat un 
camp de concentració.  

Thomas Bernhard va escriure a 
Davant la jubilació un dels seus tex-
tos més clarament antifeixistes 
–junt amb La plaça dels herois–, un 
al·legat implacable contra uns per-
sonatges malalts que, a més, es ba-
sava en un cas real (el cas Filbinger, 
del 1978). El reputat director polo-
nès Krystian Lupa torna per vuite-
na vegada al festival gironí Tempo-
rada Alta i torna de nou a un text del 
seu admirat Bernhard per abordar 
una de les qüestions que més li pre-
ocupen i li sorprenen de l’Europa 
actual: el renaixement de movi-
ments feixistes. “Em sembla absurd 
que a Polònia, un país que ha sigut la 
víctima principal del nazisme, apa-
reguin grups de joves neonazis que, 
sota el paraigua del partit que gover-
na [Llei i Justícia], co-
brin cada vegada més 
força, que facin mani-
festacions amb la sa-
lutació nazi. És esfe-
reïdor, terrible, és com 
si la història ens fes 
una mala jugada. I 
també passa a Itàlia 
o a Espanya. Ens 
pensàvem que amb 
la Segona Guerra 
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Europa  
“És absurd que a Polònia 
apareguin grups neonazis, és 
esfereïdor, terrible”, diu Lupa 

■ Portaceli vol convertir el Teatro 
Español en un “espai per a la gent”

Carme Portaceli es va presentar ahir com a nova 
directora del Teatro Español de Madrid i va explicar 
que aspira a convertir l’emblemàtic espai cultural en 
un “espai per a la gent” i “paritari”, amb gran 
contingut social, que doni veu a la creació femenina i 
que, “a més de ser un reflex de la realitat”, sigui un 
aparador de les “diverses disciplines artístiques”: és 
per aquest motiu que la programació de l’espai 
inclourà també música en directe, projectes 
pedagògics i lectures de poesia.  

“El Teatro Español ha viscut èpoques brillants, i 
amb Mario Gas [que el va dirigir entre el 2004 i el 
2012] es va obrir moltíssim –va dir–. Ara mateix tinc 
el llistó molt alt”. Portaceli treballa per poder 
anunciar “com més aviat millor” la programació del 
centre, que arrencarà el gener del 2017. 

■ L’escola de teatre Aules inaugura un 
espai de creació i exhibició al Poblenou

L’escola d’arts escèniques Aules ha inaugurat el 
laboratori de creació Espai 104, al barri del Poblenou, 
que servirà com a lloc de trobada per a creadors i 
professionals. El dramaturg Javier Daulte va obrir 
l’espai ahir amb una conferència i el director d’Aules, 
Daniel Anglès, va explicar que a l’Espai 104 s’hi farà 
investigació i exhibició de projectes escènics. Al 
programa ja hi ha el curs El joc i la comèdia, a càrrec 
de les T de Teatre; Per si no ens tornem a veure, que 
es veurà al Círcol Maldà, i el laboratori d’investigació 
Assaig sobre Saramago, de la Companyia Danesa.

■ Mor George Barris, l’últim fotògraf  
de Marilyn Monroe

George Barris recordava 
Marilyn Monroe com algú 
“sempre radiant davant la 
càmera”. El fotògraf nord-
americà –mort als 94 
anys– va immortalitzar 
l’actriu d’El príncep i la 
corista en diverses 
ocasions: l’última, el 13 de 
juliol del 1962, tres 
setmanes abans de la 
desaparició de Monroe.

enbreu
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dirigeix amb una companyia d’ac-
tors catalans. Arànega, Marta An-
gelat i Pep Cruz van haver de su-
perar un càsting per poder treba-
llar amb un dels grans creadors del 
continent, i un dels millors conei-
xedors de Bernhard, “l’autor que 
va atrevir-se a mostrar el que te-
nim amagat, el que és fosc i mise-
rable, sense ser moralista ni aver-
gonyir-se’n”.  

L’actriu Paula Blanco, que 
gràcies al seu polonès ha debutat 
com a ajudant de direcció amb 
tot un Lupa, descriu el teatre del 
director com l’oposat del que es 
busca avui en el teatre convenci-
onal, la velocitat, l’efectisme, ex-
ternalitzar les emocions. Lupa és 
contenció, lentitud, introspec-
ció. La dificultat per als actors ha 
sigut aquesta manera de treba-
llar, i no la llengua (han comptat 
amb un intèrpret, Xavier Farré). 
“Lupa aporta misteri, i això és 
atractiu i hipnòtic –explica Pep 
Cruz–. T’adones que sempre que 
parlem, mentim, perquè sempre 
hi ha un pensament que ens mou 
a dir el que diem. L’actor ha de vi-
atjar per aquest impuls interior i 
fer-lo sortir per mostrar la com-
plexitat humana i de les relaci-
ons. Per això fent una truita, Lu-
pa t’explica el misteri de la vida. 
És la sublimació del fet teatral”, 
sentencia l’actor.e 


