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A partir del novembre del
1945, van començar a la ciutat
alemanya de Nuremberg una sè-
rie de judicis contra els principals
implicats en les atrocitats nazis.
Se’ls acusava de crims de guerra,
fórmula encunyada pel dret in-
ternacional des del 1906, i de gra-
víssims delictes contra el dret de
gents,  per haver assassinat 12 mi-
lions de persones no combatents.
Des del punt de vista estricta-
ment jurídic, els processos plan-
tejaven grans dificultats. S’argu-
mentava que el dret internacio-

nal té com a subjectes els estats i
que els individus han de respon-
dre tan sols davant les lleis espe-
cífiques de cada país. D’altra ban-
da, s’esgrimien els eximents de
l’obediència deguda al compli-
ment d’unes ordres militars, la
impossibilitat de resistència en
un país sotmès a una dictadura
tan fèrria i el suposat desconeixe-
ment general dels fets esgarrifo-
sos als camps d’extermini.

Hi va haver qui, com Hans
Frank, governador general de Po-
lònia, es van mostrar
aclaparats davant la cul-
pa col·lectiva, i qui, com
el caçador de jueus Julius
Strechel, van pujar al ca-
dafal braç en alt i llançant
vives al Führer. Les actes
de tots aquests judicis van
sumar una quantitat in-
gent de folis a màquina i
van servir a la vegada com
a debat jurídic i catàleg
d’horrors.

El productor i director
Stanley Kramer i el guionista
Abby Mann documenten un
d’aquells judicis: el que es va
seguir contra uns jutges que
van renegar de la indepen-

dència dels tribunals per seguir
les consignes del partit nazi, en
un film que no defuig aspectes
controvertits de la qüestió, com
és el de les pressions polítiques
en uns moments de tensió per a
l’establiment del pont aeri cap a
Berlín.

El repartiment és d’autèntica
categoria. Spencer Tracy fa el pa-
per del jutge Dan Haywood, un
lliberal de Maine, que vol enten-
dre abans de dictaminar. El seu

diàleg amb Marlene Dietrich,
que fa de vídua d’un general ale-
many, és un dels moments ino-
blidables del film, quan passegen
per una Nuremberg devastada i
ella li explica la lletra de la cançó
Lili Marlen, que s’escolta provi-
nent d’una taverna.

Burt Lancaster és el jutge Ernst
Janning. Richard Widmark, el fis-
cal coronel Dawson, i el defensor
Hans Rolfe és Maximilian

Schell, al qual se li va atorgar l’Os-
car al millor actor secundari.
D’en Lancaster –admirable sem-
pre en la seva maduresa– recor-
dem el seu discurs de penedi-
ment, tallant la diatriba del seu
advocat. Ara bé, l’escena més cor-
prenedora és la declaració testi-
monial de Montgomery Clift, que
representa un home que ha estat
sotmès a una operació d’esterilit-

zació, de resultes d’una apli-
cació fins i tot malintenciona-
da de les lleis eugenèsiques
nazis. La interpretació de
Clift commou sense remei, i
l’actor no va voler cobrar ni
un centau per la feina.   

A l’exhibició espanyola se
li va posar el títol equívoc de
Vencedores o vencidos, com
si el desenllaç de la Segona
Guerra Mundial no hagués
quedat ben clar. Els frag-
ments dels documentals
dels camps de concentra-
ció foren quasi eliminats,
així com llimades algunes
declaracions durant el
procés. Pitjor cec que
aquell que no hi vol veure
és aquell a qui no li inte-
ressa veure.    

Els judicis de
Nuremberg

Per MANUEL QUINTO

Moments de
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«El TNC surt de gira». Amb
aquest epígraf es presenta la do-
ble gira que realitzaran dues es-
trenes de la temporada 2019-2020
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) arreu del territori català. La
Rambla de les Floristes de Josep
Maria de Segarra (espectacle
inaugural), i Solitud, de Víctor Ca-
talà, visitaran 27 municipis –la xi-
fra pot créixer encara– que han
sol·licitat acollir-los, entre els
quals, Manresa. La iniciativa,
amb recursos propis del TNC i
que permet oferir les produccions
als ajuntaments a preus assequi-
bles, no s’emprenia des de fa deu
anys i és possible gràcies a un ajut
públic extraordinari de 540.000
euros del departament de Cultu-
ra. De fet, la primera obra de teatre
que es va programar al Kursaal
després de la remodelació va ser
precisament En  pólvora, del TNC,
el març de fa dotze anys.

Poder programar les grans pro-
duccions del TNC –que inclouen
repartiments extensos– era també
una «reivindicació» dels teatres
municipals que, finalment, ha do-
nat resultat, explicava ahir Jordi
Basomba, gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics, empre-
sa municipal que gestiona els tea-
tres de la capital del Bages. De les
dues obres, el Kursaal acollirà els
dies 1 i 2 de febrer del 2020 el clàs-
sic de Segarra, que servirà per

inaugurar el Toc de Teatre del pri-
mer semestre del 2020. Amb
aquesta gira el TNC esdevé pro-
ductor executiu de les gires de les

seves pròpies produccions, men-
tre que els darrers anys els espec-
tacles de la casa que han voltat pel
país ho han fet en coproducció
amb les sales que hi estaven inte-
ressades. Per oferir aquest servei,
el departament de Cultura finan-
çarà el cost de la gira.

L’ambició és que les gires tin-
guin continuïtat els cursos vi-
nents. De fet, el director artístic del
TNC, Xavier Albertí, assegurava
que la temporada vinent, que ja té
enllestida, inclou les dues propos-
tes d’espectacle candidates a pro-
tagonitzar la propera gira. Albertí

vol continuïtat tant de la gira com
del tipus d’espectacles: muntat-
ges «molt vinculats» a les línies de
programació pròpies com són la
lectura del patrimoni i contempo-
raneïtat. El darrer muntatge del
TNC que va fer gira pel país, el
2010, va ser El ball, amb la desa-
pareguda Anna Lizaran i Sol Picó.

La Rambla de les Floristes i So-
litud són dos clàssics del teatre ca-
talà, una assignatura pendent a
Catalunya, a parer d’Albertí. La
rambla de les Floristes es presen-
tarà en una versió contemporània
de gran format dirigida per Jordi
Prat i Coll. Una gran producció
que no tots els municipis poden
rebre per dimensions i pressu-
post. Per ara l’han sol·licitat vint
ajuntaments catalans (i el de Ma-
nacor), la majoria capitals de co-
marca, com Manresa. Quant a So-
litud, amb direcció escènica d’Alí-
cia Gorina, és un muntatge de pe-
tit format que han sol·licitat 11
municipis. Només tres ciutats
(Tortosa, Figueres i Badalona)
programaran totes dues obres.

El TNC també posa a disposició
dels teatres les activitats paral·le-
les: xerrades postfunció, trobades
amb equips artístics, etc. També
es planteja la possibilitat d’establir
col·laboracions amb les Bibliote-
ques de Catalunya i amb els clubs
de lectura que des de fa anys difo-
nen els textos que s’estrenen i es
presenten al TNC.
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El TNC torna a sortir de gira i portarà
a Manresa «La Rambla de les Floristes»
La gira dels espectacles es finança amb l’aportació de 540.000 euros del departament de Cultura

ACN/PAU CORTINA

El director del TNC, Xavier Albertí, la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga, amb programadors que acullen la 'gira' del TNC, entre els
quals Jordi Basomba, gerent de Manresana d’Equipaments Escènics 

L’obra de Josep Maria de
Sagarra obrirà el Toc de
Teatre del primer semestre
del 2020, l’1 i 2 de febrer

Els teatres municipals havien
reivindicat poder programar
a preus assequibles les grans
produccions del TNC

La 22a Fira Mediterrània de
Manresa, la primera sota la direc-
ció artística de Jordi Fosas, dedi-
carà les jornades professionals a
reflexionar sobre la perspectiva
de gènere als escenaris. Se cele-
braran dijous 10 d’octubre, durant
el primer dia d’activitat a la Llotja
Professional que s’instal·larà al
Museu de la Tècnica.

Obrirà el debat Carme Portace-
li, d’#onsonlesdones, i a conti-
nuació tindrà lloc la conferència
«Dones i polítiques culturals a Ca-
talunya», a càrrec d’Anna Villarro-
ya, professora i investigadora de
gènere i cultura de la Universitat
de Barcelona. La darrera activitat
del matí serà una taula rodona so-
bre bones pràctiques amb la par-
ticipació de Mònica Campos, di-
rectora executiva del Teatre Na-
cional de Catalunya; Yolanda Ol-
mos, directora de Dones Visuals;
Carmen Zapata, de MIM (Muje-
res de la Industria de la Música) i
Mercedes Peón, compositora, vo-
calista i instrumentista gallega.

A la tarda tindran lloc dues con-
ferències més: «Comunicar la cul-
tura amb perspectiva de gènere»,
a càrrec de Cristina Baulies, cap
de l’àrea de Comunicació de l’Ins-
titut Català de les Dones, i «El trac-
tament de gènere als espectacles
familiars»,amb Cristina Vila, co-
fundadora de Little Revolutions -
Canvia el Conte.
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La perspectiva de
gènere a escena,
a debat a les
jornades de la
Fira Mediterrània
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