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Almuerzo en casa 
de los Wittgenstein 
(Ritter, Dene, Voss)
Espectacle en castellà
Durada:  2 h 30 min aproximadament, amb entreacte 

Almuerzo en casa de los Wittgenstein (Ritter, Dene, Voss) és 
una tragicomèdia familiar. Dues germanes actrius, solitàries, 
que només treballen quan els ve de gust, i un germà filò-
sof que acaba d’arribar a casa després d’una de les seves 
estades al manicomi d’Steinhof. Amb aquests personatges, 
construïts a partir d’alguns trets del pensador i d’altres mem-
bres de la mateixa família Wittgenstein, Bernhard basteix una 
recreació del que hauria pogut ser un dinar a la mansió d’una 
de les famílies més riques, influents i de més prestigi cultu-
ral de la Viena de la primera part del segle xx. Un dinar que 
s’hauria pogut produir quan l’esplendor i la pompa de la po-
derosa nissaga haguessin iniciat el declivi.

Tres herois neuròtics, obsessius, hipersensibles, hereus 
d’una tradició asfixiant, receptors d’uns llegats difícils de 
suportar, de mandats castradors… La família vista com un 
infern. Una família, un país, una societat... un món. Totes les 
constants de l’obra de Bernhard hi són presents: l’amor/odi 
envers el propi país, envers el teatre, l’afany per desemmas-
carar la hipocresia social… 

Miguel Sáenz, autor de la magnífica traducció del text (a més 
de ser-ho també de gairebé tota l’obra de Bernhard publi-
cada en castellà) m’assegurava que, per a ell, Almuerzo en 
casa de los Wittgenstein (Ritter, Dene, Voss) és potser el text 
teatral més «perfecte» de l’autor. Per a mi, també. I crec que 
ho és per la bellesa formal, la musicalitat de la prosa, la con-
tundència de les diatribes que Bernhard llança sense pietat 
ni contemplacions a tort i a dret, la claredat diàfana amb què 
exposa la seva visió terriblement meravellosa (o és «mera-
vellosament terrible»?) de l’existència… En definitiva, potser 
és tan «perfecta» perquè és l’obra més emocional de l’autor, 
perquè ens permet d’identificar-nos amb molts aspectes de 
les peripècies d’aquests éssers desassossegats… Perquè 
ens fa venir ganes d’abraçar-los i curar-los les ferides.
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