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El dramaturg hongarès George Tabori

L’art de l’impossible
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

George Tabori, Les variacions Goldberg.
Traducció de Theres Moser i Ramon

Farrés. Pròleg de Jordi Vilaró. TNC, 20.
Proa. Barcelona, 2001.

G
eorge Tabori (Budapest, 1914)
començà a ser conegut en
l’escena catalana a partir de
l’estrena fa dos anys de Mein
Kampf, dirigida per Carme

Portacelli, al Nou Tantarantana. El trac-
tament farsesc de la realitat històrica
dels orígens del nazisme és tan insòlit a
Mein Kampf que Tabori imagina un jueu
com l’autor de l’ideari que causà l’holo-
caust del seu mateix poble. A Les variaci-
ons Goldberg, estrenada al TNC, Tabori
torna a capgirar els tabús i les convenci-
ons que fonamenten la cultura occiden-
tal per crear una metàfora que afecta el
teatre i la vida. L’obra s’inicia amb una
frase provocadora “Déu ha mort”, que es
projecta damunt del teló, seguida de la
rèplica “Nietzsche ha mort”. Nietzsche
signa la primera i Déu, la segona. La
contundència d’aquest preàmbul prefi-
gura el to dialèctic amb què Tabori bas-
teix les seves variacions lliures de la mi-
tologia bíblica. La sentència del filòsof
alemany es problematitza a l’hora d’es-
tablir la relació de l’ésser humà amb
l’ens diví: Déu és perfecte, perquè l’única
perfecció possible és el no-res.

La peça de Tabori situa l’acció en un
escenari buit d’un teatre de Jerusalem,
on hi ha una taula de direcció, damunt
de la qual reposa un volum de La Bíblia,
i s’escolta de fons el clavicordi de les
Variacions Goldberg, de Johann Sebastian
Bach. Mr. Jay, el director d’escena, i
Goldberg, l’ajudant de direcció, estan a
punt de començar els assajos d’una obra
que tot indica que versarà sobre els orí-
gens de la humanitat, segons l’Antic
Testament (expressió de la fe dels jueus).
Els assajos que se succeeixen, escena
rere escena, permeten d’oferir una ver-
sió lliure, completament heterodoxa i
subversiva, de la mitologia bíblica, ple-
na de citacions literals dels llibres sa-
grats: els orígens de la creació, l’home i
la dona al paradís, el duel Caín i Abel, el
vedell d’or, els manaments, el sacrifici
d’Isaac, entre moltes altres referències
més o menys encobertes.

EXERCIR EL DOMINI ABSOLUT
Durant els assajos i els preparatius de la
representació, el fogós i despòtic Mr. Jay
vol fer valer la seva doble condició de
director d’escena i creador totpoderós
per exercir el domini absolut damunt
dels membres de la seva companyia.
Com a responsable màxim, ha de resol-
dre les inconveniències que implica re-
crear els episodis més significatius de la
Sagrada Escriptura amb actors i actrius
que es rebel·len contra ell, perquè no
estan d’acord amb els personatges bí-
blics que han d’interpretar. La seva ac-
titud, com en la dramatúrgia èpica, no
és passiva i convencional, sinó activa i
crítica: s’alliberen de qualsevol identifi-
cació. L’actriu que interpreta Eva, po-
sem per cas, es nega a actuar nua i titlla
l’autor del text bíblic de masclista, ja
que l’ha convertida en “una barbie”
pornogràfica.

Aquesta visió contemporània, parò-
dica, desmitificadora i procaç, reinter-
preta els relats de l’Antic Testament

amb una imaginació desbordada, hila-
rant, que hauria fet les delícies del Joan
Oliver d’Allò que tal vegada s’esdevingué.
Així, l’episodi del vedell d’or es conver-
teix en una dansa al so d’un rock ana-
crònic; els manaments són interpretats
per Moisès com les paraules divines que
advoquen per una bondat infeliç i que
inventen el pecat i, com a conseqüència
fatal, l’antisemitisme; l’admonició de
l’àngel diví arriba massa tard per evitar
el sacrifici d’Isaac; l’estèril Sara, dona
d’Abraham, es queixa, en clau feminis-
ta, del patriarcat diví i les obligacions
familiars que li ha imposat la benedic-
ció de Déu, etcètera. Les darreres esce-
nes són un salt al Nou Testament (ex-
pressió de la fe dels cristians), que té
com a protagonista estel·lar Jesucrist,
encarnació humana de la voluntat divi-
na per salvar la humanitat i, de passada,
regalar-li l’Esperit Sant.

La mort del fill diví a la creu, acom-
panyat d’un “terrorista” i d’un “pede-
rasta”, és aplaudida per Mr. Jay, que veu
Jesús com un “veritable agitador”: s’in-
venta pecats commiseratius, soscava la
llei i l’ordre establerts i crea tota una
família divina (la Mare, el Fill, l’Esperit
Sant) que amenaça l’omnipotència del
Déu únic. És el temor de Déu allò que
impressiona els fidels i els mena a la fe,
de manera que la darrera escena, la de
la crucifixió de Jesús, haurà de ser tèc-
nicament la més cruel de totes. El jove
rebel, el dissident, l’instigador que es
creia rei dels jueus i s’havia solidaritzat
amb els exclosos de la societat –com
comenta cínicament Mr. Jay– torna al
teatre per expulsar el tirànic director
d’escena i fer-se càrrec de la representa-
ció. Mr. Jay/Déu queda desplaçat de la
vida que comença darrere del teló. Totes
les escenes, com a variacions de la mi-
tologia bíblica, contenen una reflexió
sobre el teatre i, en concret, sobre les
relacions entre la tríada conceptual re-
ligió-teatre-vida, que confonen els seus

límits. La passió pel teatre descobreix
tota la seva bellesa possible en la buidor
d’un escenari, però també en desem-
mascara les interioritats: és una creació
artística, imperfecta, profundament
humana. El teatre es converteix en l’o-
bra diabòlica i sagrada que qüestiona els
fonaments de la societat occidental i,
com a acte de dignificació del fracàs,
admet la possibilitat de l’error i s’acosta
al miracle de la vida. El teatre –aquest
art de l’impossible– convoca les mons-
truositats de la humanitat i n’afronta
una relectura que trastorna la interpre-
tació reductora, unívoca, i que incita a
una visió oberta, indagatòria. A través
de la improvisació d’uns hipotètics as-
sajos, la seqüenciació de les escenes
configura un seguit de situacions que
parodien els episodis bíblics com si es
tractés d’un joc. Els actors construeixen
un personatge i arriben a confondre-s’hi

per la via del desdo-
blament. Mr. Jay as-
sumeix de manera
progressiva el paper
del Déu bíblic, un
déu tan tirànic com
el director d’escena.
I, d’altra banda, el
seu submís ajudant
Goldberg interpreta,
com a home/actor, el
personatge de Jesús,
el qual, després
d’encarnar la parau-
la de Déu i de sege-
llar un nou pacte
amb tota la humani-
tat –i no tans sols
amb el poble jueu–
acaba per prendre-li
el protagonisme de
la història. L’escenari
també deixa veure
les seves entranyes
perquè el lector/es-
pectador s’adoni que
es troba en un teatre
i, en un doble dis-
tanciament, reflexio-
ni sobre el fet que
s’hi assaja una obra
de la qual reconeix
els referents.

Tabori rellegeix
de manera lúdica i
desacomplexada els
mites bíblics, en

subverteix la interpretació llegada des
dels temps immemorials i la suplanta
per una actitud crítica, dialèctica. Les
Variacions Goldberg, de Bach, caracterit-
zades per la repetició constant del
mateix fonament harmònic, suggerei-
xen, com a contrapunt musical al dis-
curs dramàtic, el caràcter cíclic de la
història. De la història cultural i del
cànon que l’ha transmesa. Per això la
recreació distanciada i crítica d’episo-
dis bíblics coneguts, però que esdeve-
nen estranys i problemàtics, obliga a
un moviment reflexiu. I és que el tea-
tre és capaç de mostrar la crueltat
originària del mite bíblic, deduir-ne la
fatalitat històrica que ha creat mons-
tres com l’holocaust nazi o obser-
var-ne les diverses interpretacions. És
capaç, per tant, de reescriure el mite,
repensar-lo, proposar-ne subversions
radicals. A la fi, tanmateix, la repre-
sentació roman oberta: Tabori no ofe-
reix una veritat immutable, sinó que
la qüestiona i convida a conquerir-la
en el món real.

A S S A I G

Personatges
de la Transició

MIQUEL PORTA PERALES

Albert Alay, Vint anys perduts?
Planeta. Barcelona, 2001.

S
ón molts, diversos i variats
els títols que parlen de la
Transició de la dictadura a
la democràcia a Catalunya i
Espanya. En la majoria dels

casos, es tracta d’uns llibres fona-
mentalment autobiogràfics amanits
amb un seguit de reflexions d’un
valor més aviat discutible per manca
de rigor i excés de partidisme. A Vint
anys perduts?, Albert Alay no enganya
ningú. El llibre, com assenyala el
subtítol, ofereix, sí, un recorregut
per la política catalana des de la
Transició, però el que va ser refun-
dador d’Esquerra Republicana de
Catalunya no té cap mena de pre-
tensió teòrica: la seva feina –a més
d’assenyalar que es va treure poc suc
de la Transició– no és sinó la de re-
tratar una època i, sobretot, uns
personatges i uns fets. I és de justícia
el reconèixer que Albert Alay acom-
pleix amb escreix –amb sorpresa fi-
nal incorporada– el seu propòsit.

Aquest llibre –aquesta és la seva
virtut– ens introdueix de ple en el
que podríem anomenar galeria de
personatges de la Transició. I la tasca
d’Albert Alay no és altra que la de
guiar-nos per les seves sales amb un
cert afany justicier. De fet, Vint anys
perduts? no és sinó el catàleg d’a-
questa singular galeria a Catalunya.

AMB NOMS I COGNOMS
I bé, què és el que Albert Alay –amb
noms i cognoms– ens mostra? Po-
dem prendre nota del següent: el
dogmatisme dels comunistes, el
col·laboracionisme de l’abat Escarré
amb el règim franquista, el tarannà
dictatorial de Josep Tarradellas, les
misèries de bona part de la mili-
tància d’ERC durant la Transició, la
por d’alguns diputats el 23-F, la ca-
pacitat de maniobra de Joan Horta-
là, la buidor ideològica d’Àngel Co-
lom, l’habilitat conspirativa i l’o-
portunisme de Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, l’ambició de poder de
Pere Esteve, i la falta de previsió de
Joan Maria Pujals, que va fer quedar
en ridícul la mateixa Generalitat. I
la visita a la galeria esmentada ens
brinda una sorpresa final. Així jus-
tifica l’autor del llibre el seu passi
d’ERC a CDC: “Jo havia tingut di-
verses propostes polítiques, però
m’ho vaig prendre amb calma.
Sempre havia estat un home de
l’Esquerra i no he deixat de dir mai
que porto l’Esquerra al cor, però la
butxaca és a la dreta; és a dir, que
per poder menjar he de treballar
amb qui em paga, però em continuo
sentint de l’Esquerra i d’esquerra”.
En fi, ¡visca l’ètica i la fidelitat ide-
ològica! Som davant d’una confessió
sincera que mostra que ningú no
pot tirar gaires pedres. D’això se’n
diu el caçador caçat. O el cataloga-
dor catalogat. Però, tampoc no paga
la pena de preocupar-se més del
compte per una Transició que fa un
quart de segle que va passar. En tot
cas, els amants de la història recent
i els museus trobaran en aquest lli-
bre un producte força interessant.


