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ElComentari Jordi
Coca

El premi Nobel concedit a Ha-
rold Pinter coincideix amb un
intent de recuperació del tea-

tre de Manuel de Pedrolo. L’Espai
Brossa, que fins ara és el veritable
Teatre Nacional de Catalunya, però
en petit, ens fa un altre servei: relle-
gir l’obra dramàtica d’aquest
novel·lista que ha estat quinze anys
oblidat. Ara tindrem ocasió de veure
si l’autor d’Homes i No resisteix el
pas del temps i té altres lectures que
les suposades tendències absurdis-
tes i simbòlico-polítiques. A mi em

Pinter i Pedrolo
sembla que la sorpresa serà
l’humor. L’humor que sempre és
present en Beckett, en Pinter ma-
teix, i per descomptat en tants altres
autors de la seva línia. Pedrolo sem-
pre va ser un autor ple d’humor.
Ningú no es recorda de la seva
novel·la Cops de bec a Pasadena,
però valdria la pena de retornar-hi
per entendre fins a quin punt la fina
ironia és essencial en l’estructura
narrativa d’aquest escriptor que, di-
guem-ho clar, ja en vida va ser con-
demnat al silenci pel fet de no com-

bregar amb les rodes de molí de la
política catalana. Ell deia el que pen-
sava, ho deia clarament, i a més es
passava pel forro les interpretacions
interessades dels nacionalistes de
via estreta i dels espanyolistes de

via ampla. Ara un premi com el
Nobel ens permetrà apropar-nos
novament a Pinter i a la generació
dels dramaturgs que, partint de Bec-
kett, van aprofundir els canvis en la
dramatúrgia del segle XX. Ja ho deia
fa uns dies Sam Abrams en aquest
diari: l’aventura de les transformaci-
ons artístiques del segle passat són
més importants del que sembla, i
encara no han estat enteses en tota
la seva extensió. Pedrolo és un
d’aquests autors per descobrir, però
només un.

L’obra dramàtica de
Pedrolo és rescatada
per l’Espai Escènic
Joan Brossa

E
l flamenc Jan Lauwers,
com el seu paisà Jan
Fabre, té la virtut de

conduir el llenguatge artís-
tic de la dansa al tall del ga-
nivet on s’esberla la frontera
dels gèneres. Compta amb
un equip d’intèrprets excep-
cionals que fan d’actors re-
citant amb fermesa el seu
paper, que ara s’envolen pel
camí dels ballarins amb mo-
viments trencats i originals
o s’enfilen a la cresta del
cant amb veus trempades i
sonoritats sorprenents. I ho
fan, tot plegat, amb una na-
turalitat del tot insòlita en
les nostres latituds. Benvin-
guda, doncs, la Needcom-
pany, que el 2003 ja ens va
visitar amb Images of Affec-
tion, i que ara fa pujar
l’adrenalina dels especta-
dors fins a la ratlla del
col·lapse, començant per un
espai escènic ampli i blanc,
construït com una ins-
tal·lació plàstica poblada
pels mil i un objectes d’art

africà que el director va he-
retar del seu pare Felix Lau-
wers, en el perfil biogràfic
del qual s’inspira Isabella’s
Room, memòria i homenat-
ge a l’aventurer progenitor.
Viviane de Muynck incorpo-
ra la protagonista Isabel,
una anciana cega que expli-
ca la seva vida ajudada per
dues ballarines que corpo-
reïtzen els hemisferis dret i
esquerre del cervell de la
vella, una enèrgica i flexible
Tijen Lawton i una delicada
Louise Peterhoff, mentre
que un ballarí representa la
seva zona erògena. Evoca la
seva infància a l’illa del far
que vigila el seu pare, un Be-
noît Gob que treu espurnes
quan interpreta el monòleg
del Mentider després d’en-
terrar l’esposa, una Anneke
Bonnema espaterrant que
vetllarà com un fantasma les
peripècies d’Isabel. L’espec-
tacle és tècnicament impe-
cable, amb moments enllu-
ernadors i altres de més
tous, amb reiteracions i da-
vallades a causa d’un excés
de durada. De vegades cal
afilar el nervi a tisorades. I,
tanmateix, quina lliçó!

*
Isabella’s Room, DIR.: JAN
LAWERS (NEEDCOMPANY).
TEATRE LLIURE, 18 D’OCTUBRE.
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La dansa fa
el ple amb
Jan Lawers

L’artista flamenc
du la dansa a la
frontera dels
gèneres

Entrevista: Ricardo Darín. L’actor argentí protagonitza la pel·lícula
‘El aura’, estrenada aquest cap de setmana al nostre país

“Sóc un actor complicat”
Toni Vall

El aura, el nou film de Ricardo
Darín, ha tornat a ajuntar l’actor
amb el director Fabián Bielinsky,
quatre anys després de la celebra-
da Nueve reinas. L’actor argentí
dóna vida a un taxidermista epi-
lèptic que es veu involucrat en una
trama criminal.
Com es viu a la pell d’un epilèptic?
És estrany. Costa imaginar-se que
algú pugui viure tota la seva vida
condemnat a saber que inexora-
blement tindrà talls elèctrics cere-
brals de forma imprevista. Abans
de rodar i durant el rodatge sem-
pre li demanava al director que
m’expliqués com pot planejar el
seu futur una persona així. La res-
posta és simple: es deixa portar.
Va aconseguir fer-se a la idea, doncs?
Sí, és el meu ofici: jugar al joc que
em demanen els personatges. He
d’estar agraït sempre que se’m
dóna l’oportunitat de jugar a
aquest joc, per molt difícil que
sigui. Com més complicat és, un
més agraït ha d’estar. Sempre
depèn, esclar, del resultat final, i
crec que el resultat final d’El aura
és molt satisfactori.
¿Li venia de gust deixar de ser l’etern
canalla seductor dels films anteriors?
En la meva professió tot ve per ci-
cles. No és habitual que m’oferei-
xin aquest tipus de personatges.
Em tenen més encasellat dins les
característiques de l’home comú.
El personatge d’El aura m’ha per-
mès experimentar una via d’in-
vestigació diferent a anteriors
personatges que havia fet. Té un
matís i un color poc habituals.
El paper d’Anthony Perkins a Psicosis
és de taxidermista, com el seu a El
aura. Els dos estan un pèl tocats del
bolet.
No sé si el meu ho està gaire... pot-
ser una mica, però en realitat els
seus conceptes teòrics són força
encertats. És un home que està
obsessionat pel control i l’observa-

ció de tot el que l’envolta. Sempre
va amb molt de compte i està molt
concentrat, però quan es troba
amb la situació tan compromesa
que li planteja el film, pren un
camí equivocat. No crec que esti-
gui boig com ho està el personatge
de Perkins, el que li passa és que
té una moral d’allò més dubtosa i
això el confon molt.
Creu que El aura proposa més dubtes
que certeses?
Evidentment. Bielinsky proposa
un joc de seguiment a l’espectador
perquè participi en la història i en
tregui les seves pròpies conclusi-
ons. Estem massa acostumats que
el cinema ens ho doni tot ben mas-
tegat. Aquest és un film atípic, pro-
vocatiu i molt incòmode, a mi m’ir-
rita i m’empeny a pensar en moltes
coses. Em treu de la hibernació.
No té absolutament res a veure amb
Nueve reinas...
Doncs no. Hauria estat molt fàcil

per Bielinsky seguir pel mateix
camí, però ha optat per un risc ex-
trem i ha agafat el toro per les ba-
nyes.
Quina relació d’actor-director té amb
Bielinsky?
Sóc un actor complicat. No em
conformo amb qualsevol cosa,
m’agrada discutir. Com que he di-
rigit teatre, tinc les meves opini-
ons formades i puc resultar incò-
mode. Amb Bielinsky tenim la
confiança suficient per discutir i
investigar sense necessitat de ba-
rallar-nos.
El aura recorda molt els films del cine
policíac francès dels anys 60, els fa-
mosos polars. Com ho veu?
Hi té molt a veure. Pels personat-
ges, per l’ambient i, sobretot, per
la textura. A més a més, hi ha un
element molt interessant: els per-
sonatges tenen un desenvolupa-
ment dramàtic que no acostu-
mem a veure en el cine d’avui en

dia. Nosaltres veiem i escoltem el
que veu i escolta el personatge
principal. Aquest és un recurs
molt propi del cine francès d’aque-
lla època.
El seu nou film és La educación de las
hadas de José Luis Cuerda. S’esperava
rodar a Espanya...
Per fi! Molt vertigen. I és curiosa
aquesta expectativa: no és impor-
tant on rodis sinó que t’hi trobis
bé. En aquest cas, tot s’ha combi-
nat a la perfecció. La història
m’agrada, el director també i
l’equip també. A més a més, ha co-
incidit en un espai i un temps que
em van bé.
El rodatge és a Catalunya i l’haurà de
combinar amb les representacions
d’Arte.
Efectivament, durant el dia roda-
rem i al vespre hauré d’anar cor-
rents a Barcelona al teatre per fer
Arte. Esgotador, però segur que
apassionant.

Ricardo Darín continua amb l’agenda ben plena, tant teatral com cinematogràfica ■ XAVIER CARRION


