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TEATRE

'El camp'

Fugir al camp

Juan Carlos Olivares

'El camp', de Martin Crimp. Direcció: Toni Casares. Escenografia: Max Glaenzel i Estel Cristià.
Intèrprets: Rosa Cadafalch, Xavi Mira, Maria Ribera. Sala Beckett, 16 de febrer.

Com més parles, menys dius. Declaració de principis d'un dels personatge d'El camp, obra de Martin
Crimp, un dels escriptors britànics amb més projecció. Frase que situa els personatges en l'òrbita
pinteriana. Situacions, protagonistes i diàlegs connecten amb aquest inevitable referent de la
dramatúrgia britànica. Es podria dir que El camp és Pinter per la quantitat de matèria obscura que
condiciona el text i per l'ús de la paraula aparentment innocua com a arma defensiva i ofensiva. Però El
camp té un condicionant moral no gaire característic de Pinter. El conflicte que fereix els personatges és
molt més explícit i més sotmès a una crítica universal de l'autor. Crimp està pròxim a Pinter en la forma,
però no en el fons. L'autor d'aquesta peça pren una posició més pròxima al drama que relata perquè la
seva voluntat de denúncia també és més evident. Una implicació moral poc freqüent en el teatre de
Pinter. Una obra que, per altra banda, frega l'homenatge al gènere, amb una estructura que emplaça el
públic a reconstruir la història amb metodologia detectivesca.
Dramatúrgia sustentada en les preguntes: per què un metge, una dona i els seus fills es refugien al
camp?, qui és aquesta dona que recull el metge a la carretera? per què sospita la dona d'aquesta
presència?, per què és tan conflictiu el passat del metge?, per què els nens estan sempre fora de casa?
Les respostes es construeixen en el cap dels espectadors. L'ésser humà creu que la utopia de l'entorn
pot alleugerir-li el pes de les seves accions, la càrrega dels seus errors. Vagi on vagi, arrossegarà el
compte de la seva vida.
Una obra amb un subtil estil antinatural que obliga el director d'escena a un control molt profund del
ritme i la respiració del muntatge. S'ha de repartir l'atenció entre l'acurat repartiment dels silencis, la
mesurada fluctuació dels moments de tensió; deixar que respirin els interrogants, que ocupin el seu lloc
els successius girs de la trama; obligar els actors a situar les seves interpretacions en un terreny
indefinit entre la naturalitat i l'artifici. Un seguit de condicionants que Toni Casares salva amb habilitat,
deixant que el text s'expressi amb fluïdesa, amb un respecte absolut a la posició de l'autor, i amb la
suficient sensibilitat i rigor perquè les actuacions introspectives de Rosa Cadafalch, Xavi Mira i Maria
Ribera llueixin dins de les moltes limitacions que imposa aquest tipus de teatre.
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