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El suïcidi de Zweig
A

vui, dia 13, s’estrena a la
Sala Beckett un bon espec-
tacle. Es basa en la paraula,
en el poder de la paraula.
La proposta, d’aparença
modesta, té certs defectes i

alguna ingenuïtat, però se salva per
l’honestedat radical del plantejament i
perquè busca el que en podríem dir
l’herència de Peter Brook. Efectivament,
a partir d’un conte de Stefan Zweig –Els
ulls de l’etern germà, escrit l’any 1922–, en
traducció de Marisa Siguan i sota la di-
recció d’Oriol Broggi, se’ns explica una
història que té l’aire essencial de quan
Peter Brook fa possible davant nostre,
amb uns actors i una estora, el sentit
més profund de fer teatre: comunicar a
l’espectador una veritat de la manera
més senzilla i directa possible. En aquest
cas, es tracta de la història de Virata, un
personatge suposadament llegendari
que en la seva recerca de la veritat, de la
pau i de la virtut, passa per etapes dife-
rents: general invencible, jutge ponderat
i prudent, conseller reial, pare bondadós
retirat de qualsevol funció pública, ere-
mita amant dels animals i finalment
cuidador dels gossos del rei. Un rei que,
al llarg de tota la vida, permet a Virata
de triar el camí millor per a la seva re-
cerca –no hi ha gaires reis així, oi?–.
Però en cada una d’aquestes etapes Vi-
rata acaba topant amb la contradicció
tant pel que fa com pel que deixa de fer:
la mort del germà a la guerra, una sen-
tència injusta, l’enfrontament amb els
fills, la descoberta de la violència essen-
cial de la vida, la impossibilitat d’estar al
marge de l’acció... És, doncs, la història
d’un aprenentatge, la història d’una
formació i la descoberta que, al capda-
vall, el temps s’ho enduu tot, el bo i el
dolent, i que és impossible arribar a la
perfecció. Dit d’una altra manera, és la
història de la desesperació que va dur
Stefan Zweig al suïcidi l’any 1942.

L’any 1922 Europa ja havia sortit de la
I Guerra Mundial tot descobrint l’horror
d’un mal sense mesura, també havia vist
el triomf de la revolució soviètica, co-
mençava a deixar enrere el crit expres-
sionista que tant va afectar Zweig, i mi-
rava de reconstruir l’art a partir de la
ruptura completa que va suposar el da-
daisme. Per aquests camins, i pels de
Freud i el surrealisme, Europa s’endin-
sava artísticament en els laberints que
ens han dut a Brecht, a Beckett i a la
nàusea existencial. Però l’esclat de la
Segona Guerra Mundial reblava el clau i
deixava els homes com Stefan Zweig
sense un lloc en aquesta terra. Nascut a
Viena l’any 1881, fill d’un ric industrial
jueu, Zweig es va poder dedicar durant
la joventut a viatjar i als estudis que en
cada moment més li abellien. Pertanyia
a un món, la Viena imperial de la fi del
segle XIX, que és molt ben retratat al
llibre de Carl E. Schorske Viena Fin-de-siè-
cle. En paraules de Schorske, el vals,
símbol de la Viena alegre de l’Imperi, es
convertia en una dansa macabra: La valse,
de Ravel. Era la destrucció d’un món
podrit, fals, i l’entrada en un món nou
que ha arrossegat durant un segle la
podridura i la falsedat anteriors. Zweig,
poliglot, traductor a l’alemany de Bau-
delaire i Rimbaud, poeta, biògraf i estu-
diós de figures com Stendhal, Balzac,
Tolstoi, Dostoievki, Freud, Hölderling,

Nietzsche, novel·lista d’èxit i dramaturg,
home internacional, pacifista, antimili-
tarista, i perfectament conscient de la
decadència del món on s’havia educat,
veia també clarament el tumultuós des-
ordre de la primera meitat del segle XX.
Com a dramaturg, va escriure, entre
d’altres, Tersites (1907), La casa arran de
mar (1911), Jeremias (1916) Volpone (1927),
a partir de Ben Johnson, i L’anyell del pobre
(1930). El seu és un món fet de nostàlgia,
de crítica, de recerca de la integritat
moral, d’acaraments durs i sincers amb
el sexe i el subconscient. Però mai no va
encaixar del tot en el món nou del segle
XX. No hi va encaixar en la forma ni en
el fons. Justament per això no és un gran
autor, un autor imprescindible, tot i ser
un home altament intel·ligent a l’obra
del qual val la pena d’acostar-se tot co-
mençant, potser, per la seva autobio-
grafia, editada fa poc en català: El món
d’ahir, un balanç després del qual Zweig
va preparar el verí que el traslladava, a
ell i a la seva dona Elisabeth, al somni
etern.

EL PODER DE LA PARAULA
Però això no treu que Els ulls de l’etern

germà –tal com ens arriba ara a través
d’Oriol Broggi, i amb Bruno Oro Pichot,
Òscar Muñoz i Marc Serra com intèr-

prets– sigui de debò interessant. És, ja
ho he dit, un bon espectacle que es basa
en el poder de la paraula. També he dit
que té defectes, però que resulta eficaç
per la recerca modesta de l’espai buit de
Brook i pel plantejament honest de la
direcció. Parlem primer dels defectes;
quins són aquests defectes? El dia de la
funció prèvia a l’estrena hi va haver
caigudes de ritme i imprecisions en la
manera de dir dels actors; l’inici, el
pròleg i els primers textos que es diuen
se centren amb dificultat; també hi ha
un ús poc acurat o desaprofitat d’alguns
elements que es posen en joc (la làmpa-
ra, les ombres, determinats moments de
la il·luminació, certs moviments dels
actors); la música és massa present i per
això mateix perd l’eficàcia que podria
tenir... Amb tot, així que entrem en
l’esperit del conte, en el canvi que ex-
perimenta el protagonista Virata en
adonar-se de l’horror de la guerra, tot
comença a funcionar i, com passa sovint
quan el plantejament de base és net,
l’espectacle captiva els espectadors.
L’acció ja està en marxa i, efectivament,
per molt previsible que sigui la història
(totes les històries de formació tenen la
mateixa estructura, però això no és pas
cap defecte), vivim les successives etapes
de Virata com si fossin la nostra pròpia

història. De fet són la nostra història, ja
que la majoria dels humans passem
d’una manera o altra per l’espant de
descobrir el mal que fem sense voler.

El text de Zweig, en certa manera
molt bell, està amarat d’un humanisme
que frega la candidesa. És el seu defecte
i segurament no ens costaria de demos-
trar que, al marge del gènere triat,
aquest defecte té a veure amb el desen-
caix profund de l’autor tant amb el món
d’on venia com amb el món on va anar
a parar. Zweig arrossega en tota la seva
obra uns plantejaments formals que no
són del tot útils per dir el que ens vol dir.
En definitiva: no és Proust. Però en l’es-
pectacle de Broggi la fórmula d’un conte
que se’ns mostra tal com l’explicaríem a
una audiència senzilla, jugant amb
l’encarnació que els actors fan dels
múltiples personatges que apareixen,
dota el conjunt d’una força especial i
emotiva. L’efecte es basa en una cosa que
és primigènia en el teatre: en el poder de
la paraula dita. Quan és molt ben dita,
quan es juga a fons amb la varietat dels
registres, quan els tons, les modulacions
i els silencis es corresponen i es com-
plementen, quan arriben a ser l’aspecte
sonor de la intenció global, estem da-
vant d’una força que és irresistible. En
aquest cas res no és tan clar, però mal-
grat els dubtes (es podria treballar més a
fons el que ja està plantejat) alguna cosa
sí que ens arriba d’aquest poder enorme
de la paraula nua a través de la qual es
va desplegant davant nostre l’acció, és a
dir, el canvi o els canvis que afecten els
personatges.

L’interès d’Els ulls de l’etern germà, tal
com ens el fa arribar Oriol Broggi, és
justament la intuïció que calia treballar
amb els mínims elements i que, pel fet
de ser mínims, calia potenciar-los al
màxim fins a fer-los essencials. Res no ha
de ser sobrer, cal que tot sigui necessari,
i qualsevol abarrocament o imprecisió
es gira de seguida contra el text i dis-
torsiona la proposta. De fet, els defectes
a què m’he referit apareixen quan l’es-
sencialisme que reclama Broggi no es
concreta del tot. En un plantejament
diferent es podrien dissimular certes li-
mitacions actorals o de direcció; aquí
no, aquí es fan evidents de seguida. Però
el que compta és que l’encert inicial
aconsegueix captivar l’espectador i, si
més no el dia de la funció prèvia a l’es-
trena, quan vam entrar en l’acció que fa
canviar Virata, ja no podíem deixar de
sentir-nos atrets i partícips de les seves
penúries, de les seves contradiccions i de
les seves descobertes.

Radicalment pacifista, a la recerca de
l’honestedat personal, conscient que el
poder, qualsevol poder, és injust en la
mesura que afecta els altres, lúcid també
al final de la seva vida en el sentit que no
fer res també és fer alguna cosa, que la
no acció també és una acció, i havent
descobert que l’única cosa essencial és
l’esforç per intentar ser nosaltres matei-
xos la millor mena de persona possible,
Virata és una mica tots nosaltres, o el
que hauríem de ser. El conte es clou amb
la veu en off de l’avi del director. És,
doncs, l’admirat Moisès Broggi qui, des
dels seus noranta-quatre anys, tanca un
espectacle fet per gent jove que no
s’hauria de deixar de veure. El recomano
de cor.


