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CRÍTICA // TEATRE
'EL CAMP', un bon 'thriller' psicològic de Martin Crimp 

• Una inquietant història serveix de presentació del dramaturg britànic

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Martin Crimp
TEATRE Sala Beckett
ESTRENA 16 de febrer

Una direcció minuciosa, una atmosfera inquietant i una sòlida interpretació conformen la targeta de
visita del dramaturg brità- nic Martin Crimp, que es presenta a la Beckett amb El camp. Crimp, amb
mitja dotzena d'obres estrenades, és un dels autors amb més projecció de la nova dramatúrgia del seu
país.
Un metge (Xavi Mira) i la seva dona (Rosa Cadafalch) surten de la ciutat per anar a viure al camp, en
una aparent operació de fugida de les angoixes i neurosis de la vida urbana. La irrupció en escena de la
jove Rebecca (Maria Ribera), segons sembla auxiliada pel marit a la carretera, tanca el trio de
personatges ideat per l'autor per explicar una història a la qual, finalment, serà cada espectador qui doti
d'un determinat sentit. Els diàlegs i les situacions ens situen en l'òrbita d'influència del teatre de Pinter,
en què, per exemple, la paraula es converteix en una arma que tant serveix per a l'atac com per a la
defensa.
L'obra avança, sòbria i concisa, fins i tot cruel, i alhora sembra l'escena d'interrogants sobre el passat
dels personatges i les seves cartes ocultes. És un text ple de zones fosques que cada espectador haurà
d'il.luminar, en un joc afí al thriller psicològic amb aires detectivescos. Crimp no dibuixa una única
solució. Hi ha una denúncia sobre comportaments socials i una reflexió sobre el desamor i el pes dels
errors. El camp explica l'interès que desperta l'autor entre els que busquen en el teatre la reflexió.
Amb aquest material a les seves mans Toni Casares aconsegueix un muntatge (excel.lent
l'escenografia de Glaenzel i Cristià) a favor del text. Crea una atmosfera d'angoixa creixent, dóna als
silencis i tensions el valor buscat i firma una direcció d'actors impecable, en què no hi sobra cap gest.
Excel.lent la interpretació, amb una superba Rosa Cadafalch que cada cop més es reafirma com la
magnífica actriu que és. 
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