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ElTNCadapta
‘L’amic retrobat’,
la grannovel·la de
FredUhlman
L’obra recorre la relació entre dos
joves, trencada per l’ascens del nazisme

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Dos individusdavantelpoderde la
massa.L’amistat i l’amordedos jo-
vesdavantlafúriadesfermadadela
història. Quines possibilitats reals
tenen? L’amic retrobat, la novel·la
més famosa de Fred Uhlman, amb
tocsautobiogràfics,desd’avuipuja
a l’escenari del TeatreNacional de
Catalunya. L’emocionant història
d’amistat, admiració i amor de dos
nois alemanys durant l’ascens del
nazisme abandona el paper i s’en-
carna en els actors Quim Àvila i
Joan Amargós. Seran Hans
Schwarz, fill d’una família jueva, i
Konradin von Hohenfels, perta-
nyent a l’aristocràcia germànica.
Unahistòriaquetravessaeltempsi
elscontinents ienquèJordiMartí-
nez dona vida a unHans adult que
recorda, des dels Estats Units, on
vahaver de fugir, la història que va
viure. Un Hans que descobreix fi-

nalment, i per a la seva sorpresa,
quèenvaserdel seuamic,dequi ja
estava allunyat abans de marxar a
causade les ideesnazis imperants.
Quim Àvila resumeix l’obra: “Si

alguna cosa en destacaria és la pu-
resa d’un amor que no està influït
per capmena de prejudicis o d’es-
tigmes. I,malgrataixò, elméscuri-
ós és que a mesura que avança la
història, la recerca de la puresa ra-
cial a Alemanya posa fi a aquesta
puresa emocional dels protagonis-
tes.Devegades,lapuresapotelimi-
nar lapuresa”.
Josep Maria Miró ha estat l’en-

carregat d’adaptar la novel·la i Jo-
an Arqué de dirigir-la en aquesta
producció de l’espai cultural inde-
pendent icooperatiuqueéselTea-
tre de l’Aurora d’Igualada. Un
muntatge que espera arribar espe-
cialment al públic més jove, per a
qui hi ha funcions escolars de di-
mecres a divendres, mentre que
per al públic general són de diven-

dres a diumenge. Un públic que,
potser per la popularitat de la no-
vel·laoperquèavuiel temaressona
de manera especial, ja ha comprat
un 85% de les entrades de les fun-
cions,queconcloueneldia22.
Joan Amargós, que com Quim

Àvilaeraundels integrantsde l’ex-
tinta companyia jove del Teatre
Lliure,recordaqueL’amicretrobat
està explicat per enHans des de la
sevaentregadaadmiracióperKon-
radin,peròqueenaquestmuntatge
hananatmésllunyijahanincorpo-
rat trets de la següent novel·la
d’Uhlman,Una ànima valerosa, en
què la mateixa amistat és narrada
perKonradin,iaixòl’humanitza. A
més a més, però, l’actor adverteix
que avuiL’amic retrobat –publica-
da el 1971 i l’autor de la qual també
va fugir del nazisme– “impacta
moltmésquefaunadècadaacausa
de lapolaritzacióquevivim”.

Elmateixdirector assumeixque
“aaquestahistòriad’amorambien-
tada en un moment que ascendei-
xen els feixismes, ja a prop de l’es-
clat de la Segona GuerraMundial,
encara li donenmés rellevància els
últims esdeveniments: hi ha pa-
ral·lelismes amb situacions que
avui s’estan donant a Europa, i, de
fet, la nostra aposta escènica posa
enrelleuelnostre tempssensegai-
rebé necessitat de canviar comes”.
I conclouqueunade les granspre-
guntes que sorgeixen és si “enmig
de totaaquesta tempesta id’aquest
soroll, valors com l’amorpoden te-
nirprou forçaperperdurar”.c

“L’obramostra
paral·lelismesamb
l’Europaactualsense
gairebécanviarcomes”,
adverteixeldirector

AURELI SENDRA

Una escena de L’amic retrobat, amb Joan Amargós, QuimÀvila i JordiMartínez
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