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Sobre els
nazis

jordi coc a

● L’admirat Francesc-
Marc Álvaro ha comen-

tat l’ús que jo feia la setma-
na passada de la paraula
nazi. Em sembla que la
usava una sola vegada i que
ho feia amb un aire despec-
tiu. En tot cas, com sap bé
l’amic Álvaro, els nazis no
eren només aquells senyors
tan dolents que sortien als
còmics d’Hazañas bélicas, ni
es pot definir el fenomen
únicament per les atrocitats
dels camps d’extermini. El
nazisme tenia arrels pro-
fundes i en bona mesura va
ser la solució que una part
important del poble ale-
many va trobar per canalit-
zar l’ànsia d’hegemonia i
per esclafar els moviments
d’esquerres. Hitler i el par-
tit nazi no són més que els
instruments d’un problema
infinitament més complex
que, com l’amic Álvaro sap,
no s’esgota en la imatge
simplificada que ens han
volgut vendre el vencedors
de la Segona Guerra Mun-
dial.

Dit això, el que està pas-
sant als EUA és enormement
perillós. És evident que els
Estats Units actuals estan
lluny de l’Alemanya dels
anys vint i trenta. Tanma-
teix, cal admetre que les
guerres injustificades i ex-
pansionistes tenen com a fi-
nalitat mantenir l’hegemo-
nia del mercat nord-ameri-
cà, una mena de Lebensraum,
espai vital i zona d’influèn-
cia econòmica i política, que
tant és si costa milions de
morts, i que s’assembla força
al seu precedent germànic…
El model de societat nord-
americà reclama el control
efectiu d’una bona part del
món i, posats a simplificar,
assenyalo que, tal com van
fer amb els indis al seu ter-
ritori, ara tampoc no sembla
haver-hi gaires problemes
morals per exterminar tan-
tes noses com calgui a qual-
sevol indret del món. I afe-
gim-hi que molts d’aquests
enemics, molts d’aquests
monstres, els van crear els
mateixos Estats Units a tra-
vés de les seves, diguem-ne,
polítiques secretes.

En fi, les coses són més
complexes del que expres-
sem en una columna, i lò-
gicament cadascú es fa res-
ponsable del que signa. Pot-
ser per aquesta mateixa raó
l’amic Álvaro ens hauria
d’explicar què insinua
quan, després d’haver exa-
gerat sobre el que jo deia, es
refereix a estranys contu-
bernis amb la frase “lo cual
da mucho que pensar sobre el
caldo en que viven ciertos inte-
lectuales”. Sí, hem d’anar en
compte amb les paraules, i
encara més amb les frases.

El director hongarès Árpád Schillling acosta Txékhov a la indiferència i el conformisme actuals

Una gavina essencial convenç
al Festival d’Edimburg

La gavina que s’ha pogut veure
enguany al Festival Internaci-
onal que se celebra a a la capi-
tal escocesa és un muntatge
auster, basat exclusivament en
l’actor. Una proposta valenta,
que recull la millor tradició del
teatre realista (stanislavskià, si
es vol) dels antics països de
l’Est. Un patrimoni, d’altra
banda, que cal preservar de la
progressiva globalització cul-
tural. I el més sorprenent del
cas és que aquesta tradició ens
arriba de la mà d’un jovenís-
sim i personal director d’esce-
na que es diu Árpád Schilling
(Budapest, 1974).

Schilling, una de les prome-
ses del teatre i cinema euro-
peus, ja ha obtingut èxits in-
ternacionals a la Schaubühne
de Berlín, el Piccolo de Milà o
el Festival de Salzburg. Sempre
basant-se en textos clàssics
d’autors com ara Shakespeare,
Molière o el mateix Txékhov.
Format en la sòlida tradició te-
atral hongaresa, el seu mèto-
de se centra a despullar l’es-
cenari de tot artifici per bus-
car l’essència de l’obra, el seu
esquelet. Com? Doncs tot es-
micolant el text amb els ac-
tors, frase per frase, fins a

aconseguir una meravellosa
veritat teatral.

A Edimburg, el text de
Txékhov es presenta en una an-
tiga església anglicana, The
Hub, actual centre neuràlgic
del Festival Internacional. Amb
un públic reduït, no més de
vuitanta persones, a tres ban-
des, els actors treballen a frec
de pell dels espectadors, a es-
tones fins i tot asseguts entre
ells. Sense maquillatge i amb
vestuari actual, fan viure el text
amb tota la seva poesia i in-
tensitat. Schilling, però, ha in-
troduït una variant, conside-

rada polèmica per alguns: ha
prescindit del final tràgic, del
suïcidi de Nina, l’aspirant a ac-
triu, i també de l’esperat tret
que acaba amb la vida de
Kostya, el seu enamorat. Se-
gons la seva versió, el director
hongarès ha volgut apropar la
coneguda obra a la indiferèn-
cia i conformisme dels nostres
dies. L’acte romàntic del suïci-
di del text original, una obra
estrenada a Moscou l’any 1898,
ha deixat pas a l’avorriment
vital.

Minimalista
La posada en escena, minima-
lista, compta només amb unes
quantes cadires (de les matei-
xes que utilitzen els especta-
dors que són al The Hub) i uns
quants objectes indispensa-
bles en una proposta esceno-
gràfica i dramatúrgica essen-
cial: paraules, mirades, gestos
i emocions en són els prota-
gonistes absoluts. I uns mag-

nífics actors, esclar. D’entre
tots, cal destacar per mèrits
propis la solidesa d’Ezster Csa-
kanyi (una apassionada Arka-
dina); la Csakanyi és una ac-
triu realista de gran prestigi a
Hongria. Al seu costat, la ver-
satilitat de la jove Annamaria
Lang (Nina), la fràgil gavina,
i un sorprenent Tilo Werner
(Trigorin), un intèrpret ale-
many de la troupe del reputat
director Thomas Ostermeier,
que sap allunyar-se del clixé de
l’escriptor prepotent.

L’enorme humanitat i actu-
alitat del text del dramatrug
rus són ofertes amb una nuesa
aclaparadora. Nina, Arkadina,
Trigorin, Sorin, Dorn, Masha…
conviuen entre nosaltres du-
rant tres hores i es convertei-
xen en uns éssers veïns, in-
quietantment propers. En de-
finitiva, un muntatge savi,
intel·ligent, servit per una
companyia jove. Algú pot de-
manar més?

Un gran Txékhov, servit per una jove companyia hongaresa, sedueix Edimburg
MÁTYÁS SSERDÉLY

‘La gavina’ es
representa en una
església anglicana,

The Hub, centre
neuràlgic del

festival

Mercè Saumell
EDIMBURG

El muntatge ‘La
gavina’, de
Txékhov, que
ha presentat

la jove companyia
hongaresa Krétakör
Színház, fundada a
Budapest l’any 1995,
s’ha convertit en un
dels plats forts
d’aquesta edició del
Festival d’Edimburg.

‘El setge de
Miravet’, en
versió teatre
➤ El setge de Miravet, l’obra tea-
tral que representa el drama
històric de la fi de l’Orde del
Temple a la Corona d’Aragó, en
concret els fets que van tenir
lloc a Miravet (seu de l’Orde) du-
rant el setge de 1307 a 1308, es
representava divendres a la nit
al castell de la localitat. Es deu
a Joaquim Marsal l’aportació de
l’obra original i a Santi Marsal,
director, estudiós de la matèria
i creador executiu de l’obra,
que es representi aquest espec-
tacle, també escenificat gràcies
al voluntarisme de l’Associació
Cultural La Tàpera.
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