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ARTS // ESCÈNIQUES CICLE

La Beckett descobreix el provocador dramaturg britànic Martin Crimp 

• El cicle dedicat a l'autor s'inicia demà amb el muntatge d''El camp'

ELENA HEVIA

Des de fa algun temps el nom del dramaturg Martin Crimp (Datford, Anglaterra, 1956) s'ha convertit en
un sant i senya del coneixedor exquisit en l'ambient teatral barceloní. Per sort, l'espectador es podrà
formar les seves pròpies opinions sobre aquest provocador autor, no representat fins ara als escenaris
catalans, amb l'estrena, demà, a la Sala Beckett d'El camp. Dirigida per Toni Casares, l'obra obre un
cicle en què s'inclou un seminari de dramatúrgia impartit pel mateix Crimp, a més de les lectures
dramatitzades de les seves obres Cruel i tendre (14 de març), De cara a la pared i Menys emergències
(11 d'abril) i el muntatge d'Atemptats contra la seva vida (de l'1 al 17 d'abril).
Punta de llança del renovador Royal Court de Londres, Crimp, de visita a Barcelona, considera que El
camp és una bona forma d'endinsar- se en la seva dramatúrgia. "És la meva obra més narrativa i
possiblement la menys irònica. En els meus treballs, tots ells molt diferents entre si, acostumo a
plantejar una distància deliberada respecte al públic, però aquí hi ha molta més ràbia i
intensitat".
Amb un plantejament clarament pinterià --cosa que a Crimp no li agrada reconèixer--, molts
sobreentesos, tensions subliminals i aspecte d'enigmàtic thriller, l'obra segueix el trasllat al camp d'una
parella, convençuda que amb aquest acte trobaran la felicitat, o la seva aparença. "La qual cosa
suposa --segons Casares-- la denúncia d'una certa hipocresia social".
Aquesta última característica es vincula amb la crítica política que anima les últimes obres de Crimp,
com Cruel i tendre, una ferotge andanada contra Bush. "Crec que al món hi ha esperança, però no
tinc tan bona opinió de la gent. Kafka ho va dir millor: 'Hi ha esperança, però no per a nosaltres'",
diu.
Aquesta perspectiva es torna una mica més afalagadora quan pensa en la producció teatral del seu
país: "Hi ha molta feina i moltes ganes de fer noves produccions, cosa que no garanteix res. De
totes maneres, aquesta quantitat afavoreix que s'estrenin obres de qualitat".
¿Què ha de tenir un autor per enfrontar-se amb l'escriptura? Crimp avança una de les lliçons del seu
taller amb una defensa de la inestable paraula parlada: "El teatre sempre està en permanent examen.
El que ha funcionat en un assaig, pot no fer-ho en l'estrena o en les funcions següents". La clau
per al britànic és tenir una relació especial amb el llenguatge.

Martin Crimp, ahir a Barcelona.
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