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La Sala FlyHard s’expandeix
al Club Capitol amb ‘I love TV’
Nou dels dramaturgs que han estrenat a la
Sala FlyHard en els últims anys, com Mar-
ta Buchaca, Jordi Casanovas, Guillem
Clua, Marc Crehuet, Jordi Galceran, Llàt-
zer Garcia i la directora i dramaturga Cris-
tina Clemente, desembarquen avui al
Club Capitol amb I love TV, una comèdia

sobre la televisió i com ens hi relacionem.
Francesc Ferrer, Alba Florejachs i Sergio
Matamala són els encarregats d’interpre-
tar les dotze escenes amb què els autors
aborden el nostre passat col·lectiu i la nos-
tra memòria a partir de les relacions amb
el mitjà televisiu.CULTURA

jat per la culpa que turmenta la
consciència de qui ha aprofitat el
talent d’altres per enlairar el seu
art. Spooner apareix com un fracas-
sat que, com Hirst, “amaga més del
que diu”. Entre ells s’estableix un
diàleg en què cadascú fa de mirall
distorsionat de l’altre. “Són dues
imatges de l’èxit i del fracàs, i Spo-
oner es descobreix com la possibi-
litat de salvació de Hirst”, explica
Albertí. “Què és pitjor, l’èxit o el fra-
càs?”, pregunta Homar, que s’en-
fronta per primera vegada a un text
de Pinter. El quadre es completa
amb dos personatges més, l’assis-
tent i el criat de Hirst, interpretats
per David Selvas i Ramon Pujol.

Crisi d’autenticitat
La complexitat emocional de Terra
de ningú s’adiu amb el conflicte que
Pinter va viure a principis dels anys
70, quan trontollava el seu matri-
moni amb l’actriu Vivien Merchant
i ell mateix es qüestionava el seu ta-
lent com a autor. “Pinter tenia una
profunda crisi sobre l’autenticitat
de la seva literatura”, recorda Alber-
tí. Potser per trobar-hi respostes
l’autor anglès va recórrer a l’infern
de Dant i a La terra eixorca i L’hono-
rable home d’estat de T.S. Eliot, cites
explícites a Terra de ningú.

Josep Maria Pou recorda que
l’any passat va transmetre a Lluís
Homar el seu entusiasme per Ter-
ra de ningú quan encara no sabia
que acabaria fent el paper de Hirst.
“M’era igual, perquè Hirst i Spooner
són dos personatges que tenen el
mateix misteri, la mateixa carn, la
mateixa potència”, explica Pou al-
hora que manifesta un desig: “Que
el TNC es quedi l’obra en el reperto-
ri i que l’any que ve intercanviem els
personatges”. Homar assegura que
des del principi volia fer l’Spooner,
però coincideix amb Pou: més enda-
vant li agradaria fer de Hirst. De mo-
ment, repetiran en la versió en cas-
tellà, que es farà a Madrid a partir
del 15 de gener.e

Josep Maria Pou
i Lluís Homar

xerren a l’infern
Xavier Albertí dirigeix ‘Terra

de ningú’, de Harold Pinter, al TNC

Biogràfic
Pinter es
qüestionava
als anys 70 el
seu talent i
autenticitat
com a autor

Redempció
“Els dos
personatges
són la imatge
de l’èxit i el
fracàs”, diu
Xavier Albertí

El Tricicle encara amb ‘Bits’
la recta final de la seva carrera

d’aquí una dècada, a l’edat de jubila-
ció. “Som conscients que tindrem
una edat, i una obra de creació té
unes exigències físiques. I tenim li-
mitacions creatives. No volem ser
Nurèiev en la seva última etapa.
Amb els anys, també hi ha un des-
gast del que significa la nostra pro-
fessió, sobretot perquè requereix
molts viatges”, explicaven ahir a tres
veus Carles Sans, Joan Gràcia i Paco
Mir. “Seguirem estant al darrere de
produccions teatrals”, deien.

Així que hi ha Tricicle per anys,
però val la pena assaborir Bits com
si fos l’última vegada. Els tres cò-
mics ho han fet, en crear-lo. Assegu-
ren que s’han permès la llibertat de
trencar les seves pròpies normes
–tot i que el gag gestual hi predomi-

L.S.

BARCELONA. Bits serà l’últim espec-
tacle de creació del Tricicle. És qües-
tió de números. L’1 de novembre fa-
rà 34 anys que comparteixen esce-
nari –més que molts matrimonis,
recorden sovint–. La primavera de
l’any passat van estrenar aquest nou
espectacle, que aterra al Teatre Po-
liorama després d’haver rodat per
diverses ciutats espanyoles –l’han
vist 150.000 espectadors–. Calculen
que a Bits encara li queden tres anys
d’explotació. Això els situa a prop de
celebrar 40 anys de companyia, una
fita que els agradaria commemorar
regalant als seus fans una gira de
grans èxits, com van fer en celebrar
dues dècades. I així arribarien,

01

03

04

02

Josep Maria Pou i Lluís Homar
protagonitzen el gran duel inter-
pretatiu de Terra de ningú, del bri-
tànic Harold Pinter. L’obra, dirigi-
da per Xavier Albertí, s’estrena
avui a la sala petita del TNC.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Diu Josep Maria Pou
que avui serà “un dia important” i
que sent alhora “felicitat, por, ter-
ror” i sobretot “il·lusió”. Tot plegat
perquè arriba al Teatre Nacional
Terra de ningú, una obra de Harold
Pinter representada per primer cop
a Londres l’any 1975 i un fragment
de la qual va ser triat per l’autor an-
glès per ser llegit en el seu funeral.
“La vaig veure fa gairebé trenta
anys i de seguida vaig pensar que
volia fer aquesta funció”, recorda
Pou. Perquè el seu desig es fes rea-
litat ha calgut que el director del
TNC, Xavier Albertí, decidís dirigir
el muntatge i que Joan Sellent fes
l’adaptació al català del text del pre-
mi Nobel de literatura.

Albertí, que ja havia abordat al-
tres peces de Pinter, considera que
Terra de ningú “està condemnada al
fracàs si els intèrprets no s’hi impli-
quen”. Sortosament, implicació és
el que assegura que ha trobat en Pou
i Lluís Homar, protagonistes d’una
obra que ha sigut interpretada per
actors com ara John Gielgud, Ralph
Richardson, Jason Robards, Chris-
topher Plummer, Michael Gambon,
Ian McKellen i Patrick Stewart.

Terra de ningú, que es represen-
tarà a la sala petita del TNC fins al
24 de novembre, és una reflexió so-
bre l’èxit i el fracàs, i sobre la pos-
sibilitat de la redempció a partir del
llenguatge. Albertí la descriu com
“un enorme, profund, màgic i sal-
vatge al·legat a la funció de la parau-
la en la nostra cultura”. L’obra es
construeix a partir de la trobada en-
tre dos homes d’uns seixanta anys,
Hirst (Pou) i Spooner (Homar). El
primer és un escriptor d’èxit asset-


