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SimonMcBurney adapta al Lliure la novel∙la ‘La impaciència
del cor’, de Stefan Zweig, un avís de la GuerraMundial

LacompassiódeZweig
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una de les grans pro
postes del festival
Grec desembarca
avui i demà al Teatre

Lliure: La impaciència del cor,
l’adaptació de la novel∙la homò
nimadeStefanZweigacàrrecdel
britànicSimonMcBurney i la se
va companyia Complicité. Que
s’han afegit a un dels grans tea
tres europeus, la Schaubühne
berlinesa, set actors dels quals
pugen a l’escenari del Lliure. Un
muntatge que, va explicar ahir a
Barcelona el seu codirector, Ja
mesYeatman,sonavamoltalasi
tuacióactualmentreel creaven.
Yeatman recorda queMcBur

ney va elegir La impaciència del
cor (Quaderns Crema) perquè,
tot i que escrita el 1939, estava
ambientada abans de la Primera
Guerra Mundial. I funcionava
d’avís de la contesa que li queia a
sobre a Europa. “Era un avís de
quefàcilqueeraperaEuropafer
semiques,comlivapassara l’im
peri austrohongarès en la Gran
Guerra amb aquells homes joves
crescuts en una cultura militar
que no tenien la força mental

peraturar l’horror”, assenyala.
“I, mentre creàvem l’obra,

Europa tornava a fer por amb
la crisi dels refugiats i Grècia.
I ara des d’unaperspectiva brità
nica sembla més fràgil. L’obra
és un missatge del passat sobre
Europa, que pot semblar aquell
imperi austrohongarès format
per una col∙lecció d’estats, llen
gües, cultures, religions. I va
desaparèixer. Avui preocupa la
pau que tenim i com pot ser de
delicada. I com de fàcil és ser

feble i seguir la massa”, explica.
La història de La impaciència

del cor, afirma, “sembla una his
tòria domèstica molt petita d’un
soldat en una petita població
fronterera entre Àustria i Hon
griaqueentraenrelacióambuna
dona local rica jueva”. Una dona
en cadira de rodes a qui convida
per error a ballar i ambqui acaba
promèsperpietat.Apartird’aquí
el muntatge reflexiona sobre la
responsabilitat de la petita gent
quequeda atrapada enesdeveni
mentsmés importants. I sobre la
compassió.“N’hihadues: sentir
temalamentperunaltrepersen
tirte tu millor, cosa que et dis
tancia,ilapietatconstructiva,en
trar en el dolor d’un altre. Zweig
critica lapietatmandrosa”.
Unahistòrianarradaenescena

a través del vídeo i, sobretot, la
veu humana, a través d’una or
questra de veus, diuYeatman, en
la qual tots els actors compartei
xen la narrativa de la novel∙la i
“veiem més les paraules que els
personatges”. Un muntatge que
intenta, conclou, “escenificar la
novel∙la des de dins del cap del
protagonistamésquenopaspre
sentar la seva història com a
fets”.c

GIANMARCO BRESADOLA

UnaescenadeLaimpaciència...

Màrius Serra

Quan al cel hi ha bassetes

Quan el DNI tenia
una entrada per a
la professió Joan
Brossa es va decla
rar poeta, el funci

onari va entendre paleta i el
va renyar: “¿Paleta? Pondre
mos albañil”. Hi ha noms
d’ofici que són usats de ma
nera innoble per menystenir
el personal. Pallasso, per
exemple. O peixatera, o ca
mioner. Alguns generen fra
ses fetes: fumar com un car
reter, tenir idees de bomber,
menjar peus de ministre...
D’altres són més conjuntu
rals (banquer, tertulià). El
gran Joaquim Ventalló, tra
ductor de Tintín al català, va
incloureun insòlit “arquitec
te” en el reguitzell d’insults
que encolomà al capità Had
dock.Vesasaberquèhitenia,
amb els arquitectes, o si era
unacuditprivat.Aquestaset
mana, arrande la crisi deGo
vern saldada amb un canvi
sobtat de conseller de Cultu
ra, alguns destacats periodis
tes locals han transferit tot el
seumenyspreu almot sarda
nista. La seva és una actitud
superba, etnicista i lexicalit
zada (vegeu Llovet) que me
reixeria la participació obli
gada enun concurs de sarda
nes revesses, concebudes
com un repte enigmàtic que
oculta el tiratge. L’objectiu
dels dansaires que hi parti
cipen és saber quants com

passos formen els curts i
quants els llargs, i ferne els
càlculssensedeixardeballar.
Un enigma de complexitat
notable.
AbandadelconsellerLluís

Puig, que ha provocat aques
tes reaccions, hi ha uns
quants creadors contempo
ranisqueentomarienambun
somriure la presumpta in
vectiva dels menyspreadors.
Jordi Lara, per exemple. La
ra és un dels escriptors més
interessants que ha donat la

literaturacatalanaenaquests
últims anys i un home vincu
lat a la sardana, fins al punt
quehadirigitprogramescom
Sardana o Nydia a TV3. A
banda, és un narrador molt
poderós,queacabad’enlluer
narnos amb el seu últim lli
bre:Mística conilla (Edicions
1984),premidelaCríticaSer
ra d’Or 2016. Va fer un salt el
2008 ambUnamàquina d’es
pavilar ocells de nit (Edicions
1984), un recull de narraci
ons centradesenelmónde la
sardana. En recordo especi
alment una que descrivia

l’accidentat itinerari d’una
cobla, digna de ser portada al
cinema per Ken Loach. En
unaaltra, el narrador investi
gava sobre la figura de Pep
Ventura,conegutcomelgran
reformador de la cobla, un
músic nascut a Alcalá la Real
(Jaén). Arnau Tordera, líder
del grup osonenc Obeses,
cantasardanesvestitdecuir i
vamusicarunarepresentació
escènicadel llibredeLara.El
talentósTordera ésunmúsic
jove, perònomés cal anar a la

generació imme
diatament anteri
or per trobarhi
Roger Mas, autor
d’un memorable
disc amb la Cobla
Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Al
cotxe, que ja és el
meu únic auditori

amblectordecedés,eldiscde
Mas competeix ambel que la
mateixa cobla va enregistrar
en directe al Kursaal manre
sà amb el Niño Josele, un al
trequeespodriasentirhono
rat amb l’apel∙latiu de sarda
nista. I encara, si ens enfilem
a una generació anterior,
emergeix lapropostadeSan
ti Arisa: Sardanova. El taló
d’Aquil∙les d’alguns cosmo
politesdesalóéslaculturadi
ta popular. Aquella que sap,
abans de mirar les isòbares,
que “quan al cel hi ha basse
tes, a la terrapastetes”.

Diversos creadors
contemporanisentomarien
ambunsomriure la teòrica
invectivade ‘sardanista’
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