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Primera fila    icult
Grans cites de la cartellera teatral a Catalunya

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

Dos vells amics es retroben en una 
nit d’alcohol que allibera fantasmes 
i culpes. Són Hirts, escriptor d’èxit 
(Josep Maria Pou), i Spooner, poeta 
fracassat (Lluís Homar). El duel està 
servit: del 17 d’octubre al 24 de no-
vembre a la Sala Petita del TNC. 

 
-¿Per què creuen que Harold 

Pinter va escollir un fragment 
d’aquesta obra per al seu fu-
neral?
–Josep Maria Pou: Hi ha 
una frase meravellosa so-
bre com ha de ser la nos-
tra relació amb els di-
funts: «Tractem els morts 

amb la mateixa tendresa 
amb què ens agradaria 

ser tractats nosaltres 
mateixos ara i aquí, 
en vida». 
–Lluís Homar: I té 

aquest punt d’auto-
perdó, d’autoindul- 

gència. 
–J. M. P.: Curiosament jo era a 

Londres veient aquesta obra in-
terpretada per Michael Gambon 
el dia abans de la mort de Pinter, 
el 23 de desembre del 2008. Nin-
gú es podia imaginar que pocs di-
es després Gambon, amic íntim 
de Pinter, llegiria aquell text da-

vant la seva tomba. 

–Han dit que els va costar entendre 
l’obra. ¿L’entendrà el públic?
–L. H.: Jo al principi no la vaig enten-
dre, però és molt diferent llegir-la 
que veure-la. La posada en escena la 
fa diàfana, transparent.
–J. M. P.: I és fascinant. Et deixa com-
mocionat més que emocionat. 

–A Hirts  se’l menja la culpa... 
–J. M. P.: Sí, és un gran triomfador 
però pateix una tempesta interior; 
una lluita interna, no està en pau. 
Tots tenim sentiments de culpa. 
Només se’n salven els autèntica-
ment inconscients que passen 

per la vida sense adonar-se 
de res. Només aquests po-

den viure el que en dic la 

Duel de 
gegants

felicitat dels infeliços, no se senten 
responsables de res. Cada un ha de 
ser capaç d’assumir la seva responsa-
bilitat, de passar comptes o no.  
–L. H.: El meu personatge és un il-
luminador, capaç d’ajudar a tro-
bar la llum. Sóc un fracassat però un 
grandíssim coneixedor de l’ànima 
humana a partir del propi abisme. 

–Com cantava Bob Dylan, no hi ha 
èxit com el fracàs, però el fracàs no 
és cap èxit. ¿Què és millor?
–L. H.: Quan em pregunten a què dec 
el meu èxit, dic que als meus  fracas-
sos anteriors. N’he après molt dels 
abismes. 
–J. M. P.: La gran pregunta per al pú-
blic és quin dels dos personatges és 
més triomfador. 
–L. H.: Spooner sembla un perdedor, 
però ¿què és més important, l’interi-
or o l’exterior de la casa?
–J. M. P.: Moltes vegades he viscut un 
gran èxit professional com si hagués 
estafat la gent. «¡Déu meu, però si no 
sabia com fer-ho!». M’he preguntat: 
«¿Que potser ser actor consisteix a 
enganyar tothom?».
–L. H.: A tu el que t’agrada és apren-
dre i et passa com a mi. He après més 
dels personatges que no m’han aca-
bat de sortir, amb els quals he hagut 
de lluitar molt, perquè després em 
serveixen per a altres papers. 
–J. M. P.: Ser actor no és un ofici, és 
una manera d’entendre la vida.

–Com a homes d’èxit, ¿els ha remo-
gut l’obra?
–J. M. P.: Molt. Tots els personatges 
et deixen empremta; ens transfor-
mem i creixem amb ells. M’he con-
vertit en una persona millor, millor 
fins i tot que en la meva faceta com 
a actor, gràcies als personatges pels 
quals he passat. I quan acabi aquesta 
obra seré una altra persona. 
–L. H.: Això està molt bé. Sóc dels que 
creuen que al darrere dels bons ac-
tors hi ha d’haver bones persones i 
no grandíssims cabrons. 
–J. M. P. :¿Què prefereixes, un bon ac-
tor fill de puta o al revés? 
–L. H.: El talent superlatiu si no va 
acompanyat per unes qualitats hu-
manes no m’interessa. 
–J. M. P.: Un exemple d’això és Klaus 
Kinski, amb qui vaig treballar a El ca-
ballero del dragón. Vaig veure com cla-
vava cops de puny al cap de produc-
ció i com es petava de riure del mal 
anglès dels actors espanyols. Wer-
ner Herzog va fer un documental so-
bre com n’era de fill de puta. 

–Però el va triar per als seu films.
–L. H.: Era un boig meravellós.

–¿De l’abisme on vivim en sortirem 
aviat?

Josep Maria Pou i lluís Homar es baten per primera 
vegada al TNC amb ‘Terra de ningú’, de Harold Pinter

«M’he convertit  
en una persona  
millor gràcies als 
personatges per on
he passat», diu Pou 

RICARD CUGAT

Josep Maria Pou, divendres passat. 

J Terra de ningú, escrita per 
Harold Pinter el 1974, s’estrenarà 
per primera vegada a Espanya 
sota la direcció de Xavier Albertí, 
que, a més de Lluís Homar i 
Josep Maria Pou, ha comptat 
amb David Selvas i Ramon Pujol 
en els papers de servents de 
l’acabalat Hirts. «L’obra parla de 
com l’èxit sense pau amb un 
mateix no té sentit. Els falsos 
èxits ens destrueixen», va 
declarar un emocionat Albertí. 
Pel director artístic del TNC, el 
text també és «un al·legat màgic 
per la funció del llenguatge i la 
paraula, únics elements capaços 
de capturar l’ànima humana i 
possibilitar la nostra salvació». 

J Albertí va recordar que Harold 
Pinter (Nobel de literatura del 
2005) va escriure la peça el 1975, 
quan es trobava en una 
«profunda crisi personal» amb el 
seu primer matrimoni a punt de 
naufragar. Així mateix va apuntar 
la influència de T. S. Eliot en 
aquesta obra mestra recordant 
els paral·lelismes amb 
L’honorable home d’estat, La 
terra eixorca i la reescriptura  
de la Divina Comèdia que va 
firmar Eliot. 

J Pou va explicar que feia tres 
dècades que perseguia aquesta 
obra, molt habitual als escenaris 
britànics. «Quan la vaig veure per 
primera vegada va ser com si 
baixés l’Esperit Sant i em toqués 
amb la mà. Sempre vaig voler 
interpretar-la i per fi ha arribat 
l’hora. 

J Després de Barcelona, el 
muntatge es representarà a El 
Matadero de Madrid en la seva 
versió en castellà, i també farà 
una gira.

ELENC DE LUXE 
PER A ALBERTÍ

EL DIRECTOR
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–L. H.: Aquest país no mereix aquests 
polítics. No hi ha llum al final del 
túnel però ens enreden. Hem d’ac-
ceptar la realitat, no autoenganyar-
nos.
–J. M. P.: La gran desgràcia d’aquest 
país és que en aquesta crisi global 
hem tingut la mala sort de coincidir 
amb uns governants ineptes. Amb 
uns altres seria diferent. Només un 
cínic pot dir que estan pujant els sa-
laris. El poble s’adona que no és una 
situació circumstancial, que és un 
canvi de model de societat. Ells tam-
bé ho saben però estan lluitant pel 
vot. El que cal fer és convence’ns que 
aquesta és la situació real, així s’aca-
baria aquest terrible neguit que 
sentim davant del futur. I a partir 
d’aquí, canviar les estructures. 

–Tornem al començament. ¿Han 
pensat cap text per al seu funeral?
–L. H.: No, no.
–J. M. P.: Ni m’he parat a pensar-ho. 
Tinc molt mala relació amb la mort. 
Jo no vull morir-me. Això ho tinc cla-
ríssim. H

RICARD CUGAT

Lluís Homar, al TNC.

ASSAJANT 3 Una escena de 
‘Terra de ningú’, al TNC, amb Pou 
assegut i Homar, a la dreta.

 MAY / ZIRCUS (TNC)

  

  

Màgic viatge oníric
‘NE M’OUBLIE PAS’ Philippe Genty sedueix  
a Girona amb un hipnòtic i revisat muntatge

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA 

Vint anys després de la seva prime-
ra posada en escena a París, Phi-
lippe Genty ha tornat al Tempora-
da Alta amb la revisió de Ne m’oublie 
pas. Tan poètic i suggestiu com és 
habitual en ell, el creador emprèn 
ara un viatge a la nevada Noruega, 
amb coreografies de la seva inse-
parable Mary Underwood i músi-
ca de Rene Aubry.
 En aquesta ocasió els intèr-
prets són estudiants de la Nord-
Trondelag University College de 
Verdal, noruecs a qui va conèixer 

en un curs. L’energia i complici-
tat d’aquests joves ha contribuït al 
nou enfocament de l’obra, que va 
entusiasmar el públic del Munici-
pal de Girona.
 
XIMPANZÉ / La ximpanzé Clarisse, 
guarnida amb un vestit llarg, ob-
serva, interpel·la i manipula uns ri-
dículs éssers humans presentats 
com a titelles. El creador compon 
figures amb una gran força visual 
per representar el món dels som-
nis, als quals la dansa dóna tota la 
seva càrrega expressiva amb mag-
nífiques composicions de ballet 
per il·lustrar la relació entre l’inert 
i l’humà. Paisatges interiors i exte-
riors, figures que apareixen des de 
l’eternitat en contrast amb les exis-
tències passatgeres dels éssers vi-
vents i records de la mort són con-
ceptes que fa anar l’atmosfera fas-
cinant i  hipnòtica d’aquest 
espectacle. H

cròniques d’un cap de setmana internacional al Temporada Alta

  

  

Aposta impactant
‘JULIA’ Jatahy triomfa amb una versió de l’obra 
de Strindberg en què barreja cinema i teatre

C. L. R.
SALT 

Segon impacte al Temporada Al-
ta amb Julia. L’actualitzada versió 
de l’obra de Strindberg, a càrrec 
de la multidisciplinària Christi-
ne Jatahy, va deixar bocabadat el 
Canal. La directora ha capgirat el 
clàssic amb la sàvia barreja de te-
atre i cine.  
 La proposta de Jatahy va més en-
llà de les projeccions que es veuen 
en molts muntatges. Ella aconse-
gueix que els gèneres coexisteixin 
per potenciar el discurs de l’obra. 
Res de millor que veure el primer 

pla a la pantalla de les situacions 
de més tensió i càrrega sexual dels 
protagonistes. El públic, una vega-
da superada la sorpresa de veure 
una càmera que filma les accions 
que es projecten combinades amb 
unes altres de pregravades, acaba 
oblidant-se del procés absorbit per 
la força de la història.
 
LA DONA D’AVUI / La lluita de classes i 
de poder manté la seva força en 
aquesta adaptació de Jatahy. La jo-
ve Julia Bernat es menja la panta-
lla i l’escenari. Enèrgica, expressi-
va i desinhibida en les explícites es-
cenes de sexe compon una Julia 
que acaba preguntant als especta-
dors, ganivet en mà, què ha de fer 
amb el final, deixant clar que una 
dona d’avui no assumiria l’auto-
immolació. Rodrigo dos Santos 
brilla com el seductor/víctima cri-
at negre en aquesta revisió de 
l’obra. H

  

  

Magistral De Filippo 
‘LE VOCI DI DENTRO’ Toni Servilio arrasa amb 
una obra que denuncia la nostra ruïna moral 

C. L. R.
GIRONA 

Quan Toni Servilio i els seus actors 
entren en acció sabem que alguna 
cosa extraordinari està a punt de 
passar. Sobretot si el material que 
tenen entre mans és tan bo com Le 
voci di dentro, una comèdia negra 
d’un Eduardo de Filippo pròxim a 
Ionesco i a Pinter. Si a això hi afe-
giu les dosis d’absurd injectades 
en l’atmosfera de la Itàlia meridio-
nal de la postguerra, els resultats, 
amb intèrprets napolitans en ac-
ció, no poden ser més explosius.
 Magistral celebració escènica 

la de divendres passat al Munici-
pal de Girona. La coproducció del 
Piccolo di Milano, Uniti di Napoli i 
Teatro di Roma desborda teatrali-
tat per tots els porus de la pell: en 
la dicció del text, en la mímica, en 
l’aspecte coral i en la creació dels 
personatges, entre ells un excepci-
onal i mut oncle Nicola, que dece-
but amb el que l’envolta només es 
comunica llançant coets.

UN CRIM / Magnífica radiografia del 
comportament humà en situaci-
ons de crisi. A partir d’un crim que 
arrenca d’un somni del protago-
nista, Alberto Saporito (Tony Servi-
lio), es desencadena un conflicte 
entre dues famílies. La ficció i la re-
alitat es confonen i hi apareix la 
paranoia, es degrada la conscièn-
cia, s’activa la maledicència i se 
sacsegen els sentiments de culpa-
bilitat. Contundent denúncia de 
la ruïna moral. H 
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