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Thomas Bernhard és un dels drama-
turgs que va disseccionar de mane-

ra més corrosiva l’ànima de la societat 
austríaca. Sense embuts, va desemmas-
carar-hi els substrats latents de nazisme 
sociològic i va denunciar la presència 
dels victimaris en llocs importants de la 
seva vida pública. Malgrat els esforços 
per mantenir viva la memòria dels geno-
cidis, l’extrema dreta a Alemanya, com a 
Espanya o a França, guanya cada vegada 
més partidaris i espais de poder. 

Dirigida per Krystian Lupa, Davant la 
jubilació de Bernhard esdevé una impu-
tació àcida i contundent a la pervivència 
del nacionalcatolicisme en bona part de 
la societat austríaca (Teatre Lliure). Ins-
pirada en fets reals, Bernhard hi retrata 
una família emmetzinada de nazisme 
que viu de la nostàlgia abjecta del passat 
i del desig foll del retorn als “temps de 
glòria”. Engabiats en un cercle fet d’odis, 
rancúnies i perversions, els tres germans 
menen una vida hipòcrita i sinistra. 

Ex-comandant d’un camp de concen-
tració, Rudolf (Pep Cruz) aconsegueix es-
borrar el passat nazi i arriba a ser presi-
dent de l’Audiència. Continua, tanmateix, 
fidel al nazisme, sense recança, satisfet 
d’haver complert el deure patriòtic. Cada 
7 d’octubre, commemora d’amagat −en 
una macabra cerimònia− l’aniversari de 
Himmler, cap de les SS. Sol·lícita i abne-
gada, Vera (Mercè Arànega) es desviu pel 
germà admirat, amb qui comparteix el 
somni delirant d’una revifalla del nazis-
me. En canvi, prostrada en una cadira de 
rodes a causa d’un bombardeig aliat, Cla-
ra (Marta Angelat) és l’ovella negra de la 
família, atès que repudia la ideologia nazi.

Minuciosa i impecable, la interpreta-
ció de conjunt resulta un treball excel-
lent. La direcció de Lupa aposta per un 
naturalisme deliberadament exacer-
bat, que gravita entorn d’un ritme d’una 
lentitud exasperant. Acuradíssim en els 
aspectes escenogràfics, lumínics, vi-
suals i sonors, el muntatge s’ajusta a la 
perfecció a la poètica i a la radicalitat 
bernhardianes. Destil·la, amb lucidesa i 
mordacitat, el discurs conspiratiu nazi, 
profundament antidemocràtic i xenòfob, 
que s’erigeix com a fal·laç dic de conten-
ció de la banalitat i els mals del món. Un 
discurs versàtil que, avui, alguns partits 
polítics europeus d’extrema dreta explo-
ten amb tota impunitat. Bernhard fou, 
en aquest sentit, profètic.

Breus

■  Versió femenina  
d’‘El verí del teatre’
Teatre Micalet estrena el 15 de 
febrer El verí del teatre, l’obra més 
traduïda de Rodolf Sirera. De pro-
ducció pròpia i dirigit per Joan 

Peris, el thriller segueix l’encon-
tre entre un intèrpret i un marquès 
per reflexionar sobre la llibertat 
creativa i la frontera entre realitat 
i ficció. La companyia proposa un 
muntatge alternatiu, amb Pilar 
Almeria i Cristina Garcia com a 
intèrprets de dos papers originàri-
ament escrits per a homes. Teatre 
Micalet enceta així un cicle en el 

qual les dones interpretaran perso-
natges masculins en origen.

■  El fenomen d’Alberto 
Conejero, a Palma
Els dies 21 i 22 de gener, el Teatre 
Principal de Palma acull la repre-
sentació de La pedra obscura. 
Guanyadora de cinc premis Max 
de teatre, l’obra original d’Alber-

to Conejero proposa un relat so-
bre la mort, l’amor i la concilia-
ció, emprant els seus personatges 
principals, l’amant de Federico 
García Lorca i el seu carceller, 
com a símbols de les dues Espa-
nyes enfrontades durant la Guer-
ra Civil. Pablo Messiez dirigeix els 
intèrprets Daniel Grao i Nacho 
Sánchez.
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