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“Com més seriós et poses, més 
ridícul ets”. El director escènic Joan 
Ollé té clar que Samuel Beckett va 
escriure Esperant Godot a partir 
d’aquesta premissa. I ell n’ha fet una 
interpretació literal amb una mirada 
que potencia l’humor: “Fa riure 
molt, molt”, promet amb relació a la 
història d’aquests dos homes, 
Vladimir (Didi) i Estragó (Gogo), 
ocupats en l’espera d’algú que no 
arriba mai. Segons Ollé, el títol 
encara espanta molts espectadors. 
Així que ell l’ha abordat “sense cap 
voluntat de gravetat”, però sense 
convertir tampoc els personatges en 
pallassos. “És una obra sobre la 
condició humana, amb persones 
normals que es troben atrapades”.
 
Epifania teatral 
Per a Ollé, aquesta peça clau del 
teatre de l’absurd representa un 
moment d’epifania. “Representa la 
inauguració d’un nou teatre. Beckett 

és el clàssic més modern o el 
contemporani més antic”. Un autor 
en què, observa, “hi ha tot l’humor 
del món, que suposo que és degut a 
un consum excessiu de whisky”. Una 
advertència: Ollé no veu la divinitat 
per enlloc, en l’obra: “Beckett deia 
que si hagués volgut dir que Godot 
era Déu, ho hauria dit”. 

El director s’hi ha enfrontat amb 
voluntat de posar-se al servei del 
text. “Quan toques una peça de 
Mozart pots fer una cosa molt rara, 
però i què? Què hi aportes?”. I 

explica que això mateix, respectar la 
partitura, és el que demana Esperant 
Godot. A l’hora de ficar cullerada, 
s’ha concentrat a alleugerir les 
pauses i carregar les rèpliques 
d’intenció. A més, planteja un punt 
de partida suggeridor: “Vladimir i 
Estragó porten 55 anys esperant 
Godot. Han descobert que l’espera és 
la vida, i ja s’hi troben a gust”. Això 

sí, no han aconseguit vèncer el 
desconcert: “No saben d’on vénen ni 
on són, desconeixen si el dia d’ahir el 
van viure o l’han somiat. En aquest 
sentit, a l’obra hi ha molt Einstein”. 

Per portar-la a escena, ha comptat 
amb el seu equip d’actors habituals, 
on hi ha Joan Anguera, Enric Majó, 
Ivan Benet, Pepo Blasco i, atenció, el 
seu fill, Carles Ollé, de 13 anys. “És 
un personatge petit i ho he fet per 
una qüestió de comoditat, perquè no 
és fàcil treballar amb nens. Ell diu 
que el seu personatge és el més 
important perquè és l’únic que sap 
qui és Godot”.
 
Una nova traducció
Per primer cop, l’obra es fa en català 
a partir de la versió anglesa del text. 
La traducció la signa Ferran 
Toutain. “Beckett la va escriure en 
francès i tres anys més tard, en 
anglès. Aquesta és la versió 
definitiva”, diu Ollé. Toutain ha 
prescindit de l’adverbi ‘tot’, que fins 
ara s’havia associat invariablement 
al títol. “Per primera vegada, està 
ben traduït. La normativa vigent diu 
que el ‘tot’ no cal”, raona el director.

‘Esperant Godot’. Mercat de les Flors 
(sala MAC). Del 15 al 18 de juliol.

El Mercat de les Flors acull 
una nova mirada a l’obra de 
Beckett. La Belén Ginart 
busca les claus d’una peça 
que defuig la gravetat.

Esperant Godot amb humor 

“Els personatges 
no saben on són ni 
d’on vénen. Aquí hi 
ha molt Einstein” 

Els personatges d’aquest ‘Esperant Godot’ han après a descobrir el plaer de l’espera. 
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Brutus

 Doncs, no, benvolguts 
senadors, actuar al venerat 

Sadler’s Wells londinenc, la meca 
de la dansa europea, no vol dir res, 
almenys no fa que la gran dama de 
la dansa contemporània, Sasha 
Waltz, et conegui o et pugui 
identificar. Sol Picó hi ha portat Ell 
llac de les mosques, l’han aplaudida 
dempeus i...

 Això no és cap broma: que un 
ballarí-coreògraf del país 

presenti un espectacle al teatre 
anglès és una fita. Els britànics 
estan sempre molt atents a l’hora 
de caçar què és el que està de 
moda. I aconseguir omplir la 
platea del Sadler’s Wells amb Sol 
Picó és un bon indicatiu per a ella. 
Vol dir –ja en perdonaran el 
llenguatge, poster impropi 
d’aquesta tribuna– que està 
endollada, on line, branché.

 La xacra de la dansa catalana, 
tanmateix, continua estant al 

mateix lloc. Que no tenen 
interlocutor a la part baixa de la 
Rambla. Ep, senadors, que no estic 
parlant de tuguris amb proxenetes i 
senyoretes. Sinó de l’insigne Palau 
Marc, seu de la conselleria de 
Cultura i Retallades. Allà, a cap 
dels que manen, no li interessa la 
dansa, sinó només sortir als diaris o 
a la tele. Sigui com sigui.

 Fa unes setmanes, el 
venerable director general de 

cooperació cultural, Nobert Tomàs, 
va venir a dir, davant dels 
professionals del sector, que a cap 
català li venia de gust veure dansa. 
Se’n va riure de tothom, a la cara i 
amb la premsa, allà, atònita. Va dir 
que ell era artista (?) i només li va 
faltar posar-se una ploma al cap. No 
va dir que el Mercat de les Flors està 
sempre gairebé ple i que si la gent 
no va a veure dansa a Manresa és 
perquè ningú intenta que hi vagin. 
Vaja, després del ridícul, el van 
despatxar al CoNCA. Potser 
caldria, Senat de la República, mirar 
què val un espectacle de dansa i 
comparar el preu amb què val 
arreglar els desperfectes de cada 
títol del Barça. I oi que no tancaran 
Canaletes? –Andreu Gomila 

Sol i Sasha


