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El director alemany Nico-
las Stemann encara no ha-
via presentat cap muntat-
ge a un festival que mira de
seguir les novetats al cen-
tre d’Europa. Avui (Teatre
de Salt, 21 h) es presenta
Werther!, un monòleg
amb Philipp Hochmair,
que es remunta al 1997 i
amb el qual fa una lectura
contemporània de la no-
vel·la epistolar sobre la fi-
gura del jove Werther, es-
crit per Goethe. El perso-
natge romàntic, enfollit
d’amor, intenta trobar “el
seu lloc a la societat. No se
sent bé i no es conforma.
Sovint, nosaltres ens con-
formem. I aquesta és una
decisió errònia”, comenta-
va Stemann dimarts en

una entrevista telefònica
amb El Punt Avui.

Del 1997 a avui, les for-
mes de comunicació han
evolucionat molt. Ja en
aquella època la corres-

pondència convencional
era anacrònica. El direc-
tor celebra que el traspàs a
les xarxes socials l’han fet
els mateixos espectadors
de forma natural. Per Ste-

mann, “el Facebook és
com les cartes del segle
XIX: et permet comunicar
amb tota la societat alho-
ra, però també és molt soli-
tari. El mur de Facebook

és com un mirall que re-
flecteix com és cadascú.”

Stemann alterna les
dramatúrgies contempo-
rànies de clàssics amb les
direccions d’autors con-
temporanis com Elfriede
Jelinek. Les dues pretenen
connectar l’espectador al
text proposat per l’autor,
sigui del segle que sigui. El
director apunta irònica-
ment: “M’agrada compli-
car-me la vida perquè Jeli-
nek ja és política i actual”,
però són obres dures i difí-
cils de muntar. Sovint, hi
ha l’acudit, la broma. És
cabdal. També en clau de
tragèdia, per forçar el con-
trast i “trobar un camí en-
ergètic”. El romanticisme
segueix sent clau en la vi-
da, avui, “segueixen ha-
vent-hi persones que no es
conformen”. ■

El director Nicolas Stemann debuta a Temporada Alta amb una
mirada contemporània al ‘Werther’ de Goethe, al Teatre de Salt
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Inconformisme fresc

Un detall del muntatge, amb l’actor Philipp Hochmair ■ THÉÂTRE DE VIDY


