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ElComentari
Pep Blay

He conegut en Víctor
Bocanegra. En per-
sona, vull dir, cara a

cara. Molta gent no sap qui
és, però jo sí, i em fa respec-
te, perquè és d’aquelles
veus fosques que sempre
s’han mogut en les ombres
de l’art, en els espais fronte-
rers de la música, en les es-
tètiques atrevides, en el dia
a dia delirant. L’he anat a
trobar mentre vomitava un
duel de sextines de Joan
Brossa que recitarà en la
pròxima edició del festival
BarriBrossa. Assaja en un
estudi, les parets folrades de
pintures clàssiques de
l’avantguarda catalana, fent
història, i tot ple d’estàtues i
icones per sobre de les
prestatgeries, algunes
d’exòtiques, d’un inquietant
regust ètnic. Aíxi l’he vist, tot
envoltat d’art, i d’un piano.
Un instrument en el qual no
només hi ha tocat ell, sinó
també Mompou. M’ha expli-
cat que en les partitures de
Mompou hi ha tretzaves,
que es fan gairebé impossi-
bles d’interpretar si no s’és
un home com ell, amb les
mans enormes.

He conegut Bocanegra
Víctor Bocanegra ha pu-

blicat un segon disc en soli-
tari, Fonografies, interpre-
tant poemes de Pepe Sales,
el seu company de banda
als anys 80. Junts, amb el
nom de Bocanegra, es van
atrevir amb la música de
culte quan amb prou feines
ningú en sabia, de rock cata-

là. Sales va escriure el que
va viure, fent poètica de
l’addicció, i se’n va anar ves-
tit d’inferns. Víctor, en el disc
Fonografies, reprèn els seus
dimonis, amb un toc de jazz
i molt de sentiment. El com-
plementa un llibre tènue de
colors però brillant d’ànima,
Nòtules de misericòrdia per
les criatures del goig. Músi-
ca, literatura, art. Ara que al
CCCB s’exposa la història
dels il·luminats catalans, s’hi
podria afegir aquesta pro-
posta fosca, amb un bri de
llum molt, molt intensa.

S’ha mogut tota
la vida en les
estètiques
atrevides

sembla el mausoleu labe-
rint de Terra de faraons. I
ara, com contrarestar el
pes del decorat llosa per-
què encara s’intueixi la co-
mèdia? Fàcil: introduir refe-
rències geogràfiques loca-
listes que converteixen el
barri de Sants en territori
d’infidelitats i inventar-se
un joc d’identitats per a la
nòmina d’escriptors que
Pinter passeja per Traïció.

Entre tant gest dubitatiu
–entre quedar-se amb Pin-
ter o Coward–, l’espectador
encara pot recordar en al-

guna escena (la del viatge
del matrimoni Robert i
Emma a Venècia, potser)
que és davant una obra
major sobre la fràgil hones-
tedat de les relacions hu-
manes, sobre la bondat de
la mentida i la crueltat de la
sinceritat, sobre la intenci-
onalitat de la memòria.

Traïció
De Harold Pinter. Dir.: Carles
Alfaro. Int.: Francesc Orella,
Francesc Garrido i Vicenta
N’Dongo.
Teatre Lliure, 11 de març.

No és obligat sepultar
Harold Pinter sota
severs silencis per

estar a l’altura del premi
Nobel de literatura del
2005, però tampoc se’l pot
considerar exactament
com un tapat de l’alta co-
mèdia britànica. Carlos Al-
faro sí que ho creu, o ho
creu a estones. Intueix
Noël Coward en l’obra de
Pinter, però dubta del seu
descobriment. No sap si
submergir-se del tot en la
lleugeresa de l’ésser i de-
lectar-se en l’afectació dels
lovely i darlings, paraules
assassines de la classe alta
si es pronuncien amb el to
mortífer exacte.

En l’últim moment es fa
enrere davant la seva apos-
ta i rebaixa la frivolitat dels
afegits en anglès amb una
lúgubre escenografia que

Críticateatre

Pinter no és Coward

Alfaro no confia
en els valors nus
del text de
Harold Pinter
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Jerry (Garrido, esquerra) i Robert (Orella) mantenen una
relació ambivalent a ‘Traïció’ ■ PERE VIRGILI

És possible que Carles
Alfaro no traeixi Harold
Pinter, però sí que es per-
cebi una manca de confi-
ança en els valors nus del
text. Aquest muntatge vol

ser moltes coses –com la
divergent direcció d’ac-
tors–, però cap d’elles in-
tenta imposar-se i ser, des
d’una única perspectiva,
coherent amb el text.


