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Teatre Lliure Gràcia – del 13 de gener al 5 de febrer 

Davant la jubilació 
de Thomas Bernhard direcció Krystian Lupa 
 

intèrprets 

Marta Angelat Clara / Mercè Aránega Vera / Pep Cruz Rudolf 
 

 

intèrprets traducció de l'alemany Eugeni Bou / escenografia i il·luminació Krystian 
Lupa / vestuari Piotr Skiba / vídeo i col·laboració artística Łukasz Twarkowski / espai 
sonor Roger Ábalos 
 

 

ajudanta de direcció Paula Blanco / ajudant d'il·luminació Jordi Thomàs / ajudant de 
vídeo Martín Elena / intèrpret del polonès Xavier Farré / piano Blanca Soler / 
coordinació tècnica Titín Custey / regidora Maria Miralda / tècnic de llums Jordi 
Fuster / tècnic de so Manel Palahí / sastressa CarmePuigdevalliPlantéS / 
enregistrament vídeo Nanouk Films / ajudant de producció Sergi Gómez / producció 
executiva Macarena García / cap de producció Nati Sarriá / direcció de producció 
Josep Domènech 
 

 

construcció d'escenografia Escenografia Moia s.l. / confecció de vestuari Sastreria 
Caireta Barcelona i Elisa Echegaray 
 

 

coproducció Teatre Lliure i Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya 
Girona/Salt 
 

 

els drets d'autor d'aquest text pertanyen a Suhrkamp Verlag GMB 
 

espectacle en català 
durada primera part 1h. 15' / pausa 15' / segona part 50' / pausa 25' / tercera part 45' 
 
15/01 col·loqui amb la companyia després de la funció 
21/01 Àgora Lliure – UPF: Thomas Bernhard, un autor contra l’amnèsia coŀlectiva 
taula rodona amb la filòloga Teresa Vinardell i el professor d’Història de Dret Català de la 
UPF Alfons Aragoneses. A les 17:30h. 

 
seguiu #davantlajubilacio al twitter 

horaris de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 22€ dimarts i dimecres (dies de 
l’espectador) / 18€ tarifa plana Abonament Espectador / 15€ tarifa última fila Carnet 
Jove i - 30 anys 
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Un text fonamental del dramaturg en llengua alemanya Thomas Bernhard 
basat en fets reals. El feixisme, revisitat per Krystian Lupa. A l’extrem de 
l’actualitat. Irreductible. 

 

Vor dem Ruhestand (Eine Komödie von deutscher Seele) va 
néixer a partir d’un fet real, l’anomenat ‘cas Filbinger’. Hans 
Filbinger, primer ministre de Baden Wutemberg, va dimitir el 
1978 quan es va fer públic que havia estat jutge de la marina 
hitleriana i que havia signat nombroses condemnes a mort. 
Abans que es conegués el seu passat nazi, havia expulsat 
l’actor Claus Peymann, amic personal de Bernhard, de la 
direcció d’escena del teatre estatal d’Stuttgart acusant-lo de 
simpatitzar amb terroristes.  

La peça es va estrenar el 29 de juny del 1979 al 
Württembergischen Staatstheater de Stuttgart i va ser 
publicat per Suhrkamp Frankfurt am Main aquell mateix any. 

En català es va estrenar a la Sala Beckett de Barcelona el 9 
de maig de 1996, dirigida per Rafel Duran i interpretada per 
Hermann Bonnín, Teresa Cunillé i Lurdes Barba. 

En castellà va ser publicat l’any 2000 per Argitaletxe Hiru 
(Guipúscoa) 
 

 

Els següents espectacles que conformen el recorregut Guerra i pau d’aquesta 
temporada són: 

Història de Jan Vilanova Claudín direcció Pau Roca cia. Sixto Paz Produccions 
Montjuïc/Espai Lliure de l'11 al 29 de gener 

Ragazzo autoria i direcció Lali Álvarez Garriga cia. Teatre Tot Terreny 
Montjuïc/Espai Lliure del 3 al 19 de febrer 

Masacre autoria i direcció Alberto San Juan cia. Teatro del Barrio 
Montjuïc/Espai Lliure del 29 de març al 9 d'abril 

La maternitat d'Elna a partir de l’obra d’Assumpta Montellà dramatúrgia Pablo Ley 
direcció Josep Galindo cia. Projecte Galilei 
Montjuïc/Espai Lliure del 24 d'abril al 7 de maig 

Cúbit autoria i direcció Josep Maria Miró cia. La Ruta 40 
Montjuïc/Espai Lliure del 17 al 28 de maig 
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Retrat bernhardià d’una família intoxicada pel nazisme; un ampli espectre de 
símptomes, una humanitat malalta i esguerrada. 

Ja no es tracta d’una ideologia, d’un monstre històric, sinó d’una malaltia 
espiritual de la humanitat. 

Tots els sentiments humans, valors i aspiracions estan infectades per aquest 
virus. 

Ja no es tracta de l’absència de moralitat, de l’amputació del bé, sinó de la 
moralitat malalta i esguerrada, de la bondat falsificada. 

La malaltia profunda de l’home contemporani que genera individus invàlids 
segons el diagnòstic de Thomas Bernhard. 

Uns germans afectats pel virus de la mutació actual del nazisme, enclaustrats 
en una existència familiar falsificada, en una presó estreta i asfixiant creada i 
custodiada per ells mateixos, en què es respira l’odi, la por i la impossibilitat de 
ser feliç... 

Krystian Lupa 
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La premsa ha dit... 

"Quan un text com el de Thomas Bernhard arriba a mans d’un geni com el polonès 
Krystian Lupa, dirigint tres intèrprets catalans de primera, pot produir-se un miracle 
teatral com el que el cap de setmana ens va sacsejar amb Davant la jubilació." 
César López Rosell (El Periódico)  

"Mercè Aránega, Marta Angelat i Pep Cruz fan una tasca sensacional que manté 
clavats els espectadors durant més de tres hores." 
Imma Merino (El Punt Avui)  

“Lupa dibuixa una situació dramàtica en la cultura polonesa, víctima, subratlla, d’una 
onada de “nacionalisme patriòtic ranci” que arriba a comparar amb el feixisme i el 
nazisme dels anys trenta. (···) Krystian Lupa es considera una bèstia negra del partit 
polonès Llei i Justícia. ‘El meu teatre és a les antípodes del que els agrada. les meves 
obres els resulten obscures i incomprensibles. Les odien’.” 
Jacinto Antón (El País) 

“Krystian Lupa torna a un text del seu admirat Bernhard per abordar una de les 
qüestions que més el preocupen i el sorprenen de l’Europa actual: el renaixement de 
moviments feixistes.” 
Laura Serra (Ara) 

“Segons Krystian Lupa, el nazisme en aquests moments seria una reacció contrària al 
progrés i a les fites humanístiques de les societats democràtiques: la tolerància, 
l’obertura als altres… El nazisme és tot el contrari, és el tancament. I surt d’una 
manera molt infantil, per una necessitat de dominació i d’entregar-se a un ídol. Ens 
pensàvem que la Segona Guerra Mundial hauria enviat el nazisme a les escombraries 
de la Història, però ara mateix hi ha una regressió en molts llocs d’Europa.” 
Xavier Castillón (El Punt Avui) 

“Lupa defineix com una reflexió sobre el ‘virus del nazisme’. Davant la jubilació és un 
dels textos més crítics de Bernhard, per a qui el director teatral reconeix sentir 
fascinació. (···) Segons destaca, el més atractiu de Bernhard és que no només té un 
estil propi d’escriptura, sinó que desenvolupa ‘un nou pensament’. Té la gosadia de 
mostrar tot allò fosc i miserable que tots tenim a dins, aquells pensaments immadurs i 
erms que es van repetint.”  
(Diari de Girona) 

“Tant Aránega com Cruz i Angelat coincideixen en destacar que l’experiència de 
col·laborar amb Lupa està sent ‘única’: ‘Treballar amb ell significa sortir de la zona de 
confort de l’actor i entrar en un món on els valors canvien. És una oportunitat per 
investigar i sentir-te d’una forma nova’, diu Angelat. Mentre que per a Cruz vol dir 
‘entendre la complexitat de l’ésser humà’.”  
Jofre Sáez (El Periódico) 

“Si el text de Bernhard, diu Lupa, ‘era actual en el seu moment a Àustria, ara és actual 
a tot el món; és profètic’.” 
Justo Barranco (La Vanguardia) 
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ÀGORA LLIURE - UPF 
Dissabte 21 de gener 

Thomas Bernhard, un autor contra l’amnèsia coŀlectiva 
Taula rodona amb la filòloga Teresa Vinardell i el professor d’Història de Dret 
de la UPF Alfons Aragoneses. Moderador Juan Carlos Olivares 

Gràcia – a les 17:30h. - durada aproximada 1h. - entrada lliure – aforament limitat 

Thomas Bernhard –potser parafrasejant el compromís i la proximitat de l’autor amb els 
personatges de Gustave Flaubert– va arribar a dir en una entrevista que “dins meu, hi 
ha un Filbinger, com dins qualsevol altra persona”. Hans Filbinger va ser escollit 
ministre president de Baden-Würtemberg el 1966, un càrrec que va ocupar fins que el 
1978 va ser obligat a dimitir quan es va descobrir amb gran escàndol que havia estat 
jutge militar durant el nazisme. Es van verificar un mínim de quatre sentències de mort 
signades per ell com a jutge o fiscal. Figura controvertida –fins a la fi de la seva vida va 
intentar ser rehabilitat públicament, la qual cosa li va concedir en part el seu partit, la 
CDU– va ser la inspiració directa del personatge del jurista Rudolf Höller, el 
protagonista masculí de Vor dem Ruhestand (Davant la jubilació). 

Més interessant i aclaridor que el títol és el subtítol de la peça de Bernhard: Una 
comèdia de l’ànima alemanya. Més que el cruel retrat d’una família aferrada a un 
passat que celebra i glorifica en l’estricta intimitat com els vençuts per la Història, 
Bernhard fa una anàlisi col·lectiva del marc mental d’una societat que va trobar en el 
nacionalsocialisme l’estructura ideològica que encaixava millor en la seva idiosincràsia 
com a poble. Un relat perfecte per a una majoria social irreconeixible en un perfil que 
en alemany s’identifica amb l’Spiesser: un ésser conformista, obedient, estret de mires, 
conservador, patrioter, petitburgès i refractari a qualsevol avenç, i que no es qüestiona 
res mentre asseguri la seva tranquiŀlitat. Una afinitat que a Alemanya i Àustria –els dos 
grans escenaris disseccionats per Bernhard– només es va digerir d’una manera 
superficial, sepultant-ne, eliminant-ne i jutjant-ne només les manifestacions més 
explícites en la seva connivència amb la dictadura nazi. 

Hi va haver accions de depuració, com els judicis de Nuremberg o de Frankfurt als 
anys 60 –amb molta més incidència sobre la conscienciació coŀlectiva dels 
alemanys–, però com van denunciar Bernhard i els seus successors (Elfriede Jelinek, 
Josef Winkler) un cop superades les penúries materials de la postguerra es va instaŀlar 
una mollesa ètica progressiva per silenciar tothom qui denunciés la culpa coŀlectiva, 
que evitaré per paraula, acció o obra la instauració voluntària d’una amnèsia selectiva. 
Un corrent més efectiu a Àustria que a Alemanya, on la doble culpa –la de la memòria i 
la de l’oblit–fa de contrapès de qualsevol intent de tancar definitivament aquest 
ignominiós capítol de la seva història. Bernhard, amb obres dramàtiques com 
Heldenplatz (Plaça dels herois) o Der deutsche Mittagstisch (Un dinar alemany), i 
relats com Auslöschung (Extinció) explicita l’estreta implicació de la majoria silenciosa 
–la seva pròpia família inclosa– amb la visió del món que proposava el 
nacionalsocialisme i com aquesta afinitat es va plasmar, entre altres realitats, en una 
falsa o incompleta depuració de tots els estaments civils que van estar implicats  
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activament en el règim totalitari que va instaurar Adolf Hitler, entre ells el judicial i el 
policial. Com va dir Filbinger en un intent de descàrrec de la seva responsabilitat: “el 
que llavors era just ara no pot ser injust”. 

Que aquesta confrontació no és un assumpte tancat es va comprovar amb l’escàndol 
generat per l’estrena de Heldenplatz el 1988 (l’efemèride del 50 aniversari de 
l’“annexió” d’Àustria a l’Alemanya nazi), denunciada com a obra d’un “traïdor de la 
pàtria”, entre d’altres per Kurt Waldheim, secretari general de les Nacions Unides i 
president d’Àustria, un càrrec que va viure amb l’espasa de Dàmocles d’una possible 
acusació per crims de guerra a Grècia com a oficial de la SA. Tot i que potser el més 
gran escàndol sigui negar-li a la seva terra la consideració d’autor polític. 

 

Col·laboradors 

Teresa Vinardell 

Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona (1997). Actualment és 
professora titular de Llengua i Literatura Alemanyes a la Facultat d'Humanitats de la 
UPF i membre del Grup de Recerca en Literatura Comparada en aquesta mateixa 
universitat. Ha traduït de l'alemany al català textos de Friedrich Schiller i de Robert 
Walser, entre altres. La seva recerca se centra en autors d'expressió alemanya dels 
segles XIX i XX, i ha investigat sobre qüestions com ara els cercles d’avantguarda a 
Àustria durant la postguerra, els contactes culturals entre Espanya i els països de parla 
alemanya, l’elaboració literària de la memòria històrica, etc. El 2014 va coordinar a la 
UPF una exposició sobre la recepció de Georg Büchner a Catalunya. 

Alfons Aragoneses 

Doctor per la Universitat de Girona amb una tesi sobre història del dret comparat, 
actualment és professor visitant a la UPF i investigador associat a l'Institut Max Planck 
d'Història del dret europeu a Frankfurt am Main. En aquesta institució va participar 
entre els anys 2000 i 2003 en un projecte sobre "Dret de les dictadures", finançat per 
la Societat Max Planck i la Fundació Volkswagen. Ha publicat diversos articles i 
capítols de llibre sobre dret del franquisme, justícia transicional i interacció entre dret, 
història i identitat coŀlectiva. Del 2007 al 2014 va coordinar el cens de deportats 
espanyols als camps nazis del Memorial Democràtic. 
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l’ur-feixisme (o feixisme etern) 

per Umberto Eco 

El terme «feixisme» s’adapta a tot perquè és possible eliminar d’un règim 
feixista un o més aspectes, i sempre podrem reconèixe’l com a tal. Traieu-ne 
l’imperialisme i tindreu en Franco o en Salazar; traieu-ne el colonialisme i 
tindreu el feixisme balcànic. Afegiu al feixisme italià un anticapitalisme radical 
(que no va fascinar mai en Mussolini) i tindreu Ezra Pound. Afegiu-hi el culte de 
la mitologia celta i el misticisme del Grial (completament aliè al feixisme oficial) i 
tindreu un dels gurus feixistes més respectats: Julius Evola.  

Tot i aquesta confusió, considero possible indicar una llista de característiques 
típiques del que m’agradaria anomenar «Ur-Feixisme», o «feixisme etern». 
Aquestes característiques no es poden quedar emmarcades en un sistema; 
moltes d’elles es contradiuen entre sí, i són típiques d’altres formes de 
despotisme o fanatisme, però n’hi ha prou que n’hi hagi una per fer coagular el 
feixisme al seu voltant. 

1. La primera característica d’un Ur-Feixisme és el culte a la tradició. El 
tradicionalisme és més antic que el feixisme. No va ser típic només del 
pensament contrarevolucionari catòlic posterior a la Revolució Francesa, sinó 
que va néixer a l’Edat Hel·lenística tardana com a reacció al racionalisme grec 
clàssic. A l’entorn del Mediterrani, els pobles de religions diferents (acceptades 
totes amb indulgència pel Panteó romà) van començar a somiar amb una 
revelació rebuda a l’inici de la història humana. Aquesta revelació s’hauria 
mantingut molt de temps sota el vel de llengües ja oblidades. Estaria en mans 
dels jeroglífics egipcis, les runes dels celtes, els textos sagrats, encara 
desconeguts, les religions asiàtiques.  

Aquesta nova cultura hauria de ser sincrètica. «Sincretisme» no és només, com 
indiquen els diccionaris, la combinació de formes diferents de creences o 
pràctiques. Una combinació d’aquesta mena ha de tolerar les contradiccions. 
Tots els missatges originals contenen un germen de saviesa i, quan sembla 
que diuen coses diferents o incompatibles, només ho fan perquè tots fan 
referència, al·legòricament, a alguna veritat primitiva.  

Per tant, ja no hi pot haver cap avenç del saber. La veritat ja va ser anunciada 
una vegada i per sempre, i l’únic que podem fer és continuar interpretant-ne el 
missatge obscur.  
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N’hi ha prou mirant el programa de qualsevol moviment feixista per trobar-hi els 
principals pensadors tradicionalistes. La gnosi nazi es va alimentar d’elements 
tradicionalistes, sincretistes, ocults. La font teòrica més important de la nova 
dreta italiana, Julius Evola, barrejava el Grial amb els Protocols dels Vells de 
Sió, l’alquímia amb el Sacre Imperi Romà. El fet mateix que, per demostrar 
l’obertura mental, una part de la dreta italiana ampliés fa poc el seu programa 
ajuntant De Maistre, Guénon i Gramsci és una prova fefaent de sincretisme.  

Si xafardegeu els prestatges de les llibreries americanes que porten l’etiqueta 
New Age, hi trobareu fins i tot Sant Agustí, que, pel que en sé, no era feixista. 
Però ajuntar Sant Agustín i Stonhenge, això és un símptoma d’Ur-Feixisme. 

2. El tradicionalisme implica el rebuig de la modernitat. Tant els feixistes com 
els nazis van adorar la tecnologia, mentre que els pensadors tradicionalistes 
acostumen a refusar-la com a negació dels valors espirituals tradicionals. Però, 
encara que el nazisme estigués orgullós dels seus èxits industrials, aplaudien la 
modernitat només en l’aspecte superficial d’una ideologia basada en la Sang i 
la Terra (Blut und Boden). El rebuig del món modern es camuflava com una 
condemna de la forma de vida capitalista, però tenia a veure principalment amb 
la repulsa de l’Esperit de 1789 (o de 1776, és clar). La Il·lustració, l’Edat de la 
Raó, es veu com el principi de la depravació moderna. En aquest sentit, l’Ur-
Feixisme es pot definir com a irracionalisme. 

3. L’irracionalisme depèn també del culte a l’acció per l’acció. L’acció és bella 
per ella mateixa i, per tant, s’ha de produir antes de, i sense, cap reflexió. 
Pensar és una forma de castració. Per això la cultura és sospitosa en tant que 
s’identifica amb actituds crítiques. Des de la declaració atribuïda a Goebbels 
(«Quan sento la paraula Cultura, agafo la pistola») fins a l’ús freqüent 
d’expressions com «intel·lectuals degenerats», «caps d’ou», «esnobs 
decadents», «la Universitat, cau de comunistes», la sospita envers el món 
intel·lectual ha estat sempre un símptoma d’Ur-Feixisme. El màxim interès dels 
intel·lectuals feixistes oficials consistia en acusar la cultura moderna i la 
intel·ligència liberal d’haver abandonat els valors tradicionals. 

4. Cap sincretisme no pot acceptar el pensament crític. L’esperit crític fa 
distincions, i distingir és un signe de modernitat. En la cultura moderna, la 
comunitat científica entén el desacord com un instrument de progrés del 
coneixement. Per a l’Ur-Feixisme, el desacord és traïció. 

5. El desacord és, a més, un signe de diversitat. L’Ur-Feixisme creix i busca el 
consens explotant i exacerbant la natural por de la diferència. La primera crida 
d’un moviment feixista, o prematurament feixista, va contra els intrusos. L’Ur-
Feixisme és, per tant, racista per definició. 
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6. L’Ur-Feixisme sorgeix de la frustració individual o social. Això explica per què 
una de les característiques típiques dels feixismes històrics hagi estat la crida a 
les classes mitjanes frustrades, desanimades per alguna crisi econòmica o 
humiliació política, espantades per la pressió de grups socials subalterns. A la 
nostra època, quan els antics «proletaris» s’han tornat petita burgesia (i el 
lumpen s’autoexclou de la escena política), el feixisme ha de trobar el públic en 
aquesta nova majoria. 

7. A la gent que no té una identitat social clara, l’Ur-Feixisme els diu que el seu 
únic privilegi és el més vulgar de tots, haver nascut al mateix país. Aquest és 
l’origen del nacionalisme. A més, els únics que poden oferir una identitat a la 
nació són els enemics. Així, en l’arrel de la psicologia Ur-Feixista hi ha 
l’obsessió del complot, possiblement internacional. Els sequaços s’han de 
sentir assetjats. La manera més fàcil de fer que tregui el nas un complot és 
apel·lar a la xenofòbia. Ara bé, el complot també ha de sorgir de l’interior: els 
jueus acostumen a ser el millor objectiu, perquè presenten l’avantatge de ser 
alhora dins i fora. A Amèrica, l’últim exemple de l’obsessió pel complot està 
representat pel llibre The New World Order, de Pat Robertson. 

8. Els sequaços s’han de sentir humiliats per la riquesa ostentada i la força de 
l’enemic. De petit, m’ensenyaven que els anglesos eren el «poblo dels cinc 
àpats»: menjaven més sovint que els italians, pobres però sobris. Els jueus són 
rics i s’ajuden entre ells gràcies a una xarxa secreta d’assistència recíproca. Els 
sequaços, però, hauran d’estar convençuts que poden derrotar l’enemic. Així, 
gràcies a un salt continu de registre retòric, els enemics són simultàniament 
massa forts i massa febles. Els feixismes estan condemnats a perdre les 
guerres perquè són incapaços constitucionalment de valorar amb objectivitat la 
força de l’enemic. 

9. Per a l’Ur-Feixisme no es lluita per viure, sinó que es viu per a lluitar. Per 
tant, el pacifisme és traficar amb l’enemic; el pacifisme és dolent perquè la vida 
és una guerra permanent. Això, però, comporta un complex d’Armagedon: ja 
que l’enemic ha i pot ser derrotat, hi haurà d’haver una batalla final, després de 
la qual el moviment obtindrà el control del món. Però una “solució final” 
d’aquestes implica que la segueixi una Era de Pau, una Edat d’Or que 
contradiu el principi de guerra permanent. Cap líder feixista no ha aconseguit 
mai resoldre aquesta contradicció. 

10. L’elitisme és un aspecte típic de totes les ideologies reaccionaries, en tant 
que és fonamentalment aristocràtic, i tot elitisme aristocràtic i militarista ha 
implicat cruelment el menyspreu dels febles. L’Ur-Feixisme no pot evitar 
predicar un elitisme popular. Cada ciutadà pertany al millor poble del món, els 
membres del partit són els millors ciutadans, cada ciutadà pot (o ho hauria de  
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fer) fer-se membre del partit. Però no pot haver-hi patricis sense plebeus. El 
líder, que sap perfectament que no ha obtingut el poder per mandat sinó que 
l’ha conquerit per la força, també sap que la seva força es basa en la debilitat 
de les masses, tan febles que necessiten i mereixen un dominador. Atès que el 
grup està organitzat jeràrquicament (segons el model militar), qualsevol líder 
subordinat menysprea els seus subalterns, i al seu torn, ells menyspreen els 
seus inferiors. Tot això reforça el sentit d’un elitisme de masses. 

11. En esta perspectiva, tothom està educat per convertir-se en un heroi. En 
totes les mitologies, l’heroi és un ésser excepcional, però en la ideologia Ur-
Feixista l’heroisme és la norma. Aquest culte a l’heroisme es vincula 
estretament amb el culte a la mort: no és cap coincidència que el lema dels 
falangistes fos ¡Viva la muerte!. En les societats no feixistes, a la gent se’ls diu 
que la mort és desagradable però que s’ha d’afrontar amb dignitat; als creients, 
que és una forma dolorosa d’arribar a la felicitat sobrenatural. En canvi, l’heroi 
Ur-Feixista aspira a la mort, anunciada com la millor recompensa a una vida 
heroica. L’heroi Ur-Feixista està impacient per morir, i en la seva impaciència 
aconsegueix més sovint que morin els altres. 

12. Ja que tant la guerra permanent com l’heroisme són jocs difícils de jugar, 
l’Ur-Feixisme transfereix la seva voluntat de poder a qüestions sexuals. Aquest 
és l’origen del masclisme (que implica alhora desdeny per les dones y 
condemna intolerant dels costums sexuals no estàndards, de la castedat a 
l’homosexualitat). I j que el sexe també és un joc difícil de jugar, l’heroi Ur-
Feixista jugarà amb les armes, un joc que es torna en el succedani d’un 
exercici fàl·lic.  

13. L’Ur-Feixisme es basa en un populisme selectiu. En una democràcia els 
ciutadans gaudeixen de drets individuals, però el conjunt dels ciutadans només 
està dotat d’impacte polític des del punt de vista quantitatiu (se segueixen les 
decisions de la majoria). Per a l’Ur-Feixisme, els individus com a tals no tenen 
drets, i el «poble» es concep com una qualitat, una entitat monolítica que 
expressa la «voluntat comuna». Atès que cap quantitat d’éssers humans pot 
posseir una voluntat comuna, el líder pretén ser-ne l‘intèrpret. Havent perdut el 
poder de mandat, els ciutadans no actuen, són cridats només pars pro toto a 
fer el paper de poble. El poble, així, és només una ficció teatral. Per posar un 
bon exemple de populisme qualitatiu, ja no necessitem Piazza Venezia o 
l’Estadi de Nuremberg. En el nostre futur hi ha un populisme televisiu o 
d’Internet, en el qual la resposta emotiva d’un grup selecte de ciutadans pot ser 
presentada o acceptada com la Veu del Poble.  
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A causa d’aquest populisme qualitatiu, l’Ur-Feixisme s’ha d’oposar als «podrits» 
governs parlamentaris. Una de les primeres frases pronunciades per Mussolini 
al parlament italià va ser: «Hauria pogut transformar aquesta lloc sord i gris en 
un campament per als meus maniples» (una subdivisió de la tradicional legió 
Romana). De fet, immediatament va trobar on allotjar millor els seus maniples, 
però poc després va liquidar el parlament. Cada vegada que un polític planteja 
dubtes sobre la legitimitat del parlament perquè ja no representa la Veu del 
Poble podem percebre la ferum de l’Ur-Feixisme. 

14. L’Ur-Feixisme parla una Neoparla. La Neoparla va ser inventada per Orwell, 
a 1984, com a la llengua oficial de l’Ingsoc, el socialisme anglès. Però elements 
de l’Ur-Feixisme són comuns a formes diverses de dictadura. Tots els textos 
escolars nazis o feixistes es basaven en un lèxic pobre i una sintaxi elemental, 
amb la finalitat de delimitar els instruments del raonament complex i crític. Però 
hem d’estar preparats per identificar altres formes de Neoparla, fins i tot quan 
adoptin la forma innocent d’un popular reality show. 

Després d’indicar els possibles arquetips de l’Ur-Feixisme, permeteu-me 
acabar. El matí del 27 de juliol de 1943 em van dir que, segons els partes llegits 
per ràdio, el feixisme havia caigut i Mussolini estava arrestat. La meva mare em 
va enviar a comprar el diari. Vaig anar al quiosc de més a prop i vaig veure que 
hi havia els diaris però tenien noms diferents. A més, després de fer un cop 
d’ull als titulars, em vaig adonar que cada diari deia coses diferents. En vaig 
comprar un a l’atzar i vaig llegir un missatge imprès a la primera plana, signat 
per cinc o sis partits polítics, com Democràcia Cristiana, Partit Comunista, Partit 
Socialista, Partit d’Acció, Partit Liberal.  

Fins aquell moment jo em pensava que només hi havia un partit a cada país i 
que a Itàlia només hi havia el Partit Nacional Feixista. Estava descobrint que al 
meu país podia haver-hi diferents partits al mateix temps. I no només això: com 
que jo era un noi espavilat, em vaig adonar de seguida que era impossible que 
tants partits sorgissin d’un dia per altre. Vaig comprendre, així, que ja existien 
com a organitzacions clandestines.  

El missatge celebrava el final de la dictadura i el retorn de la llibertat: llibertat de 
paraula, de premsa, d’associació política. Aquestes paraules, «llibertat», 
«dictadura» –Déu meu– era la primera vegada a la vida que les llegia. En virtut 
d’aquestes noves paraules jo havia tornat a néixer com a home lliure 
occidental.  
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Hem de vigilar que el sentit d’aquestes paraules no es torni a oblidar. L’Ur-
Feixisme és encara al voltant nostre, de vegades vestit de civil. Seria molt 
còmode, per a nosaltres, que algú tragués el cap a l’escena del món i digués: 
«Vull tornar a obrir Auschwitz, vull que els camises negres tornin a desfilar 
solemnement per les places italianes!». Per desgràcia, la vida no és tan fàcil. 
L’Ur-Feixisme encara pot tornar sota l’aparença més innocents. Tenim el deure 
de desemmascarar-lo i assenyalar amb el dit cada una de les seves noves 
formes, cada dia, a cada banda del món. Torno a cedir la paraula a Roosevelt: 
«M’atreveixo a afirmar que si la democràcia americana deixa de progressar 
com a una força viva, intentant millorar dia i nit amb mitjans pacífics les 
condicions dels nostres ciutadans, la força del feixisme creixerà al nostre país» 
(4 de novembre de 1938). La llibertat i l’alliberament són feines interminables.  

I deixeu-me acabar amb un poema de Franco Fortini: 

 
Canto degli ultimi partigiani 
 
Sulla spalletta del ponte 
Le teste degli impiccati 
Nell'acqua della fonte 
La bava degli impiccati. 
 

Sul lastrico del mercato 
Le unghie dei fucilati 
Sull'erba secca del prato 
I denti dei fucilati. 
 

Mordere l'aria mordere i sassi 
La nostra carne non è più d'uomini 
Mordere l'aria mordere i sassi 
Il nostro cuore non è più d'uomini. 
 

Ma noi s'è letta negli occhi dei morti 
E sulla terra faremo libertà 
Ma l'hanno stretta i pungi dei morti 
La giustizia che si farà. 

 
 

Fragment del discurs pronunciat el 25 d’abril del 1995 a la Columbia University de Nova 
York, dins dels actes de la celebració dels 50 anys de l’Alliberament i la fi de la Segona 
Guerra Mundial. 

per llegir l’article sencer http://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism 

‘Diccionari de l’extrema dreta a Catalunya’ de Jordi Borràs  goo.gl/QHu1HZ 
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els intèrprets 

Marta Angelat  
Barcelona, 1953.  

Actriu de teatre, cinema, televisió i doblatge. Sobre les 
taules, ha treballat entre molts altres sota les ordres de 
directors com Josep Maria Pou, Sergi Belbel, Josep Maria 
Mestres, Toni Casares, Julio Manrique o Mario Gas. A 
més, ha dirigit textos d’autors tan diversos com Stephen 
Belber, Nigel Williams, Marta Buchaca o Ingmar Bergman. 
Recentment, ha format part del repartiment de l’obra 
Vilafranca, un dinar de festa major de Jordi Casanovas, 
obra per la que va estar nominada com a millor actriu de 

repartiment als Premis de la Crítica 2015. També ha participat en ficcions 
televisives com Estació d’enllaç, Crims, Sagrada Família i Polseres vermelles. I 
en cinema, entre d’altres ha treballat a Companys, procés a Catalunya, Cain, 
Xtrems o Mueblé de Sílvia Munt. Treballa continuadament en doblatge, ha 
posat veu entre altres a Nastassja Kinski, Jane Fonda, Sissy Spacek, Angelica 
Huston, Geena Davis o Emma Thompson.  

Mercè Aránega 
Buenos Aires (l’Argentina), 1957. 

Diplomada en interpretació per l’Institut del Teatre ha 
treballat en teatre, cinema i televisió. Recentment ha 
actuat en els muntatges Neus Català. Un cel de plom 
de Carme Martí, dir. Rafel Duran; La bona gent de 
David Lindsay-Abaire, dir. Daniel Veronese; Coriolà de 
W. Shakespeare, dir. À. Rigola, Madre Coraje de 
Bertold Brecht, dir. G. Vera, Largo viaje hacia la noche 

d’Eugene O’Neill, dir. Àlex Rigola; Car Wash (túnel de rentat) de Marc Rosich, Yerma i 
Bodas de sangre de Federico García Lorca, dir. R. Duran i F. Madico respectivament, i 
Una vella coneguda olor de Josep Maria Benet i Jornet, dir. S. Belbel. Entre el seus 
treballs cinematogràfics destaquen Pa negre d’Agustí Villaronga i El pianista de Mario 
Gas. La seva carrera ha estat reconeguda amb diversos premis: va rebre el Premi 
Nacional de Teatre de Catalunya i Premi Butaca a la millor interpretació, per Mort de 
dama, de Llorenç Villalonga, dir. Rafel Duran el 2010. Premi FIPA d’Or a la millor 
interpretació femenina al Festival Internacional de Productos Audiovisuales de Biarritz 
per Valèria (TV movie per a TV3, dirigida per Sílvia Quer) el 2001. El 1998 rep el Premi 
de la Crítica per Perifèria Koltès i Les Presidentes. Premi Margarida Xirgu pel seu 
paper a L’amant, de Harold Pinter, el 1996. El 1994 rep el Premi Nacional de 
Cinematografia de la Generalitat de Catalunya a la millor interpretació femenina per 
Rosita, please (dir. Ventura Pons). Accèssit d’interpretació femenina al Festival  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 15 

 

 

Internacional de Cinema de Barcelona pel curtmetratge La prueba, dirigit per Enric 
Galceran, el 1989. 

Pep Cruz  
Girona, 1948. 

De formació autodidacta i inicis en el teatre amateur, el 
gironí Pep Cruz compta amb un extens currículum de 
més de quaranta anys de teatre, titelles, cinema, 
televisió, presentacions i pregons. Sobre els escenaris, 
ha participat en tot tipus d’espectacles, des de grans 
musicals de Dagoll Dagom com Mar i cel (1998 - 2014), 
Pigmalió (1997) o Flor de Nit (1992), fins a muntatges 

de petit format dirigits per ell mateix amb la companyia Perversions, com el seu últim 
espectacle Top Model (2014). Entre els dos extrems, títols de tota mena: El florido 
pensil (1997) dirigit per Fernando Bernués, Hello, Dolly! (2002) sota les ordres de 
Carlos Plaza, El rei Lear (2004), en versió de Calixto Bieito o Antígona (2006) dirigida 
per Oriol Broggi en són alguns exemples. La temporada passada el vam poder veure 
dirigit per Xavier Albertí a El professor Bernhardi. En televisió, l’hem vist en nombrosos 
telefilms i sèries de gran popularitat com Ventdelplà, Gran Nord o les comèdies de 
Dagoll Dagom La memòria dels Cargols, Oh! Espanya i Oh! Europa. 
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l’autor 

Thomas Bernhard 
Herleen (els Països Baixos), 1931 – Gmunden (Àustria), 1989 

Fill de mare soltera, el seu pare mai no va voler fer-
se’n càrrec, i va tenir una infantesa marcada per 
carències econòmiques, afectives i problemes de 
salut. Bernhard va passar gran part de la seva 
infantesa amb els seus avis materns a Viena i a 
Salzburg. El seu avi, l’escriptor Johannes 

Freumbichler, va ser fonamental en la seva formació i el va encaminar cap a 
una educació artística. El matrimoni de la seva mare amb un perruquer el va 
portar a viure a l’Alta Baviera.  

Va començar a escriure l’any 1949, durant el seu ingrés en un sanatori per una 
malaltia pulmonar. El 1955 es va traslladar a Salzburg per estudiar al 
conservatori Mozarteum, on va diplomar-se en interpretació i direcció de teatre. 
Just després de diplomar-se va decidir que no actuaria mai més.  

“Escric en primer lloc per als actors, en segon lloc per a mi i en tercer lloc –que 
també és interessant– per a la gent que va al teatre”, va dir. El cert és que 
escrivia per actors concrets, fins el punt que la seva obra més coneguda, Ritter, 
Dene, Voss, porta el nom dels tres actors per als quals va ser escrita: Ilsa 
Ritter, Kirsten Dene i Gert Voss.  

Bernhard va tenir una certa relació amb Espanya, desconeguda per molts, com 
descobreix el seu principal traductor en castellà Miguel Sáez a Thomas 
Bernhard: una biografía. L’estrena mundial de Tot o res va tenir lloc al Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 1994.  

Bernhard va morir d’un atac de cor el dotze de febrer de 1989, deixant darrere 
seu una obra considerable que inclou dinou novel·les, disset obres teatrals i 
altres llibres breus o autobiogràfics.  

L’última voluntat de l’autor va ser prohibir a Àustria qualsevol muntatge de les 
seves obres i les publicacions de les seves obres inèdites; un decisió fruit del 
seu odi envers el nacionalisme austríac. 
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l’obra 

Thomas Bernhard va escriure novel·les, obres de teatre i relats autobiogràfics. 
Uns textos en els quals recreava no només la seva vida sinó la societat que li 
va tocar viure, el nazisme i la relació d’amor-odi que va mantenir amb Àustria, 
el seu país. 

Les seves primeres publicacions van ser poemes. Els textos teatrals de 
Bernhard es presenten com a poemes sense puntuació. Segons les seves 
pròpies paraules, “les meves peces són només esquelets: la carn ha de posar-
la el lector”. 

Els personatges de les obres de Bernhard responen a dues tipologies. D’una 
banda, persones aparentment qualssevol, i de l’altra, personatges públics o 
històrics, considerats bojos per la societat del seu temps, com ara Minetti o 
Immanuel Kant. 

En moltes de les seves obres explora els sentiments i també l’absurd de la 
vida. Pel que fa al teatre, són característics els seus monòlegs irònics, origen 
de l’anomenat Teatre de la Nova Subjectivitat (Theater der Neuen 
Subjektivität). Bernhard domina una gran teatralitat i un idioma propi, i és un 
gran humorista, a banda d’un pessimista —«Allò que pensem ja ha estat 
pensat, allò que sentim és caòtic, allò que som és fosc»— i un moralista 
fastiguejat pel fang ètic d’Àustria (i, per extensió, del món sencer). 

El teatre de Bernhard, ensenya des del primer moment la seva part satírica, el 
seu humor negre sorgit del xoc entre allò profund i allò trivial. És una mena 
d’esperpent centreeuropeu que recull l’expressionisme alemany d’entreguerres 
i, passant per el nihilisme existencialista de Samuel Beckett i les ganyotes de 
l’absurd de Eugène Ionesco, torna a l’eloqüència de la paraula, concebuda per 
fer-se cos i música dalt d’un escenari. En l’estil de Bernhard sovintegen les 
frases reiteratives i encadenades, s’atura en els detalls d’una manera entre 
minuciosa i obsessiva, avança una passa i retrocedeix per tornar sobre el 
mateix. 

Bernhard es mostra dolorosament crític amb la part menyspreable que cada 
persona porta dins, sobretot quan actua de manera gregària. Els temes 
recurrents de les seves peces són el l’absurditat del treball intel·lectual que 
acaba portant a la bogeria; la ignorància com a origen de la maldat i la violència 
humana; la soledat i la seva impossibilitat de comunicar-se amb el proïsme; 
una obsessió que deriva en bogeria; la tenacitat que aboca els humans al 
desastre i la incapacitat de sostreure’s de les pròpies obcecacions i limitacions. 
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obra editada a l’Estat espanyol 

Ante la jubilación (comedia del alma alemana); Minetti; Ritter, Dene, Voss. 
Hondarribia: Hiru, 2000. 
Corrección. Madrid: Alianza editorial DL, 1983. 
La calera. Madrid: Alianza editorial DL, 1984.  
Maestros antiguos. Madrid: Alianza editorial DL, 1984.  
El nebot de Wittgenstein. Barcelona: Empúries, 1985.  
L’imitador de veus. Barcelona: Empúries, 1985.  
Helada. Madrid: Alianza editorial DL, 1985.  
El aliento: una decisión Barcelona: Anagrama, 1986.  
Teatro. El ignorante y el demente, La partida de caza, La fuerza de la 
costumbre. Madrid: Alfaguara, 1987. 
El origen: una indicación. Barcelona: Anagrama, 1987.  
Relatos. Madrid: Alianza editorial DL, 1987.  
Minetti. Un retrat de l’artista vell. Barcelona: Institut del Teatre, 1988.  
Trasbals. Barcelona: Ediciones B, 1989.  
La força del costum. València: Tres i Quatre, 1989.  
A les altures. Intent de salvació, bestieses. Barcelona: La Magrana / Edicions 
62, 1990. 
El malaguanyat. Barcelona: Proa, 1992. 
Extinción: un desmoronamiento. Madrid: Alfaguara, 1992.  
A la meta. Barcelona: Institut del Teatre, 1994/1999.  
Trastorno. Madrid: Alfaguara, 1995.  
Acontecimientos y relatos. Madrid: Alianza editorial DL, 1997.  
Plaça dels Herois. Barcelona: Proa / TNC, 2000.  
El comediant. Barcelona: Edicions 62, 2002.  
Tres dramolette. Tarragona: Arola, 2007.  
L’origen. Pollença: Edicions del Salobre, 2008.  
El soterrani. Pollença: Edicions del Salobre, 2009.  
Mestres antics. Barcelona: Còmplices Editorial, 2011.  
Un nen. Pollença: El Gall editor, 2012.  
El fred. Pollença: El Gall editor, 2012.  
L’alé. El Gall editor, 2012.  
Senzillament complicat. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2013.  
El President. Tarragona: Arola Editors, 2014.  
Els meus premis. Pollença: El Gall editor, 2014.  
Sí. Pollença: El Gall editor, 2016.  
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biografies i estudis 

Autobiographische Schriften. Salzburg: Residenz, 2005.  

Thomas Bernhard, un encuentro: conversaciones con Krista Fleischmann. 
Barcelona: Tusquests, 1998.  

Tinieblas: relato autobiográfico, discursos, textos, entrevista. Barcelona: 
Gedisa, 1987.  

HOFMANN, Kurt: Conversaciones con Thomas Bernhard. Barcelona: Anagrama, 
1991.  

HÖLLER, Hans: Poética de los escenarios: 4 visiones de la obra de Thomas 
Bernhard. Instituto Histórico Austriaco, 2003.  

HUGUET, Louis: Thomas Bernhard o el silencio de la esfinge. Presses 
Universitaires de Perpignan. Perpiñán, 1991.  

SÁENZ, Miguel: Thomas Bernhard: una biografía. Madrid: Siruela, 2004. 



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 20 

 

Krystian Lupa 
Jastrzębie-Zdrój (Polònia), 1943.  

Va estudiar física, pintura, disseny gràfic i direcció 
dramàtica i de cine. Lupa va debutar al teatre el 
1976 en una producció de Sławomir Mrožek, 
L’escorxador, al teatre J. Slowackiego a Cracòvia. 
Mentre treballava al teatre C. K. Norwida a Jelenia 
Góra, Lupa, fascinat per la psicoanàlisi de 
Witkiewicz i Jung, va reunir un grup de joves actors 
amb els quals va explorar les habilitats perceptives 
del teatre. Va dirigir Dandies and Frumps (1978), 
Els pragmàtics (1981) i Maciek Korbowa i Bellatrix 

(1986).  

Al final dels anys 80, Lupa es va traslladar a Cracòvia. Va començar a treballar 
per l’Stary Teatr, amb adaptacions de clàssics de la literatura germànica i 
russa: Rilke, Musil, Dostoievski. El seu treball destaca per prendre un punt de 
vista poc habitual i una precisió emocional interpretativa, per exemple a 
Kalkwerk i a Els germans Karamàzov. Entre el 1995 i el 1998, Lupa va treballar 
en l’escenografia de l’obra de Hermann Broch Els sonàmbuls. La seva actitud 
artística provoca respostes entusiastes, tant a Polònia com a l’estranger. El 
següent tema que crida l’atenció del director són els artistes i tots els enganys i 
les mentides que la vida els confronta. La prosa de Thomas Bernhard inspira 
Lupa d’una manera significativa, i porta a escena les seves novel·les amb 
Cracòvia, Breslau (amb Immanuel Kant) i al Teatr Dramatyczny a Varsòvia.  

A més, explora els problemes i els mites relacionats amb el desenvolupament 
espiritual de l’ésser humà, de Txékhov a Gorki i a la literatura contemporània –
Dea Loher i Werner Schwab. Lupa és autor d’una col·lecció d’esquetxos titulats 
Utopia i els seus habitants i dos volums de narrativa –Laberint (2001) i Tot 
espiant (2003). En els seus últims muntatges, Factory 2 al teatre Vell de 
Cracòvia, Persona. Marilyn i Persona. Simone’s body al teatre Dramatyczny de 
Varsòvia, es concentra en el tema de la identitat de l’artista. 

Al teatre Dramatyczny a Varsòvia, Lupa també va dirigir El retorn d’Ulisses 
(1999); l’obra de Bernhard Extinció, a partir d’una traducció feta per ell mateix 
(2001); Treball inacabat per a un actor, a partir de La gavina, de Txékhov; Una 
comèdia espanyola, de Yasmina Reza (2004); Més enllà de tots els cims de les 
muntanyes (2006); Persona. Marilyn (2009), i Persona. Simone’s body (2010). 
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Ha estat guardonat amb nombrosos premis i distincions. Entre d’altres, ha rebut 
el Premio Europa per il Teatro (2009), diversos premis al Divine Comedy 
International Theatre Festival de Cracòvia (el 2010 i el 2012), el premi Super 
Gwarancja de la televisió polonesa TVP Kultura a tota la seva trajectòria 
(2015), i el Wrocław Theatre Prize (2015). 

 

més informació 

http://culture.pl/en/artist/krystian-lupa 
http://www.culturecongress.eu/english/people/lupa_krystian 
http://www.teatrpolski.wroc.pl/en 

 


