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L’art i la societat

Lluís Homar i Josep Maria Pou en una escena de Terra de ningú, a la Sala Petita del Teatre Nacional
MAY / ZIRCUS-TNC

L A D A D AJUSTO BARRANCO
Barcelona

Succeeix molt poques vegades.
Per no dirmai. I, sens dubte, no a
la presentació d’un espectacle.
Però ha succeït a la presentació
de Terra de ningú, que avui s’es-
trena –literalment, ja que mai
abans no s’havia representat a Es-
panya– a la Sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya. Tant a
Xavier Albertí, director del TNC
i d’aquest espectacle, com a Lluís
Homar, el seu principal protago-
nista al costat de Josep Maria
Pou, els van acabar saltant les llà-
grimes en parlar del procés crea-
tiu que han dut a terme per cons-
truir en escena aquesta magna
obra del NobelHarold Pinter. Al-
bertí es va declarar “profunda-
ment convulsionat” pel “privilegi

d’aquests mesos d’assajos”. I es
va emocionar. I va arrossegarHo-
mar. Després, abans d’acabar la
presentació, va demanar discul-
pes per “no haver estat capaç de
controlar coses que hauria d’ha-
ver controlat”, i va explicar que
en part li havia succeït perquè ha-
via dormit poc.
En realitat, les disculpes eren

innecessàries després de l’ex-
haustiva explicació realitzada
per Albertí sobre els motius que
han fet que Terra de ningú hagi
estat l’elegida per començar la
temporada regular del seu pri-
mer any al capdavant del TNC.
“És un dels viatges ideològics
més fascinants que ha fet el tea-
tre contemporani cap a la capaci-
tat de viure amb fortalesa, una
fortalesa que només es pot acon-
seguir des de l’autenticitat res-

pecte d’unmateix”, sentencia Al-
bertí. Una explicació a la qual se
suma una coincidència: tant ell
com Josep Maria Pou tenien en
ment des de fa molt de temps
muntar aquesta obra.
I, què és Terra de ningú? Per a

Albertí, “és una peça que parla de
com l’èxit sense la pau del pre-
sent no té massa sentit, de com
els falsos èxits, els falsos mirat-
ges, tot el que amaguem en les
parts secretes dels nostres in-
ferns, de les nostres ànimes, no
deixen de ser instruments que
ens destrueixen més poderosa-
ment que la construcció d’un pre-
sent actiu, real, fet de la conscièn-
cia de qui som i per què som i què
valorem del que som”.
El director explica que la peça

transcorre a la casa d’un home
ric, un literat important, Hirst,

encarnat per Pou. Ha trobat un
altre home en un pub al costat
d’un parc de trobades homoeròti-
ques i ha portat el desconegut,
Spooner (encarnat per Homar) a
casa. “L’alcohol presideix la pri-
mera part de l’obra, en la qual
parlen del sentit de la força, de
l’èxit, de la poesia, dels records.
Però ben aviat ens adonarem que
Hirst es troba davant de molts
abismes. I Spooner l’ajudarà en
el viatge”. Al costat d’ells aparei-
xen dos personatges d’una gene-
ració molt diferent –encarnats
per David Selvas i Ramon Pujol–
que són el secretari i el servent
del literat.
“El primer acte mostra que

Hirst i Spooner amaguenmés del

que afirmen”, diu Albertí, i asse-
nyala que més tard es veurà que
entre ells va existir una llunyana
amistat i una culpa, i que el destí
li dóna una oportunitat a Hirst
“de reconciliació última amb ell
mateix”.
I això Pinter ho escriu, explica

el director, en un moment on ha
trencat el seu primermatrimoni i
onpateix una crisi sobre l’autenti-
citat del seu camí com a literat.
Just en aquell moment, remarca,
Pinter vol escriure de la mà d’un
dels seus grans referents litera-
ris, T.S. Eliot, un creador “d’ex-
cepcional teatre i el renovador
més important de la poesia en
llengua anglesa del segle XX”. Ai-
xí que Terra de ningú es basa es-
tructuralment en L’honorable ho-
me d’Estat d’Eliot. Al cap i a la fi,
conclou Albertí, Terra de ningú
és un “enorme, profundíssim, sal-
vatge i màgic al·legat de la funció
del llenguatge com a possibilitat
de salvar-nos, de captar l’essèn-
cia de l’ànima humana, la cons-
ciència de ser qui som”. L’obra es
veurà al TNC fins al 24 de novem-
bre i el 15 de gener anirà en caste-
llà al Matadero de Madrid.c

Presentació oficial
de la Orquestra Unesco
de Barcelona
Director: Gonçal Comellas
Lloc i data: Saló de Cent, Ajunta-
ment de Barcelona (15/X/2013)
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Ja vam parlar cap a finals d’agost
d’aquesta iniciativa de la Unesco
Barcelona impulsada per la seva
presidenta, Rosa Bruguera, de
crear una orquestra de cambra
que, a més de la seva funció musi-

cal artística, desenvolupés una tas-
ca social. I quina referènciamillor
que l’Associació Obrera de Con-
certs que va crear Pau Casals el
1926. AnselmClavé ja havia transi-
tat aquest camí a través del cant
coral. Un vessant social molt pre-
sent en la societat catalana que
l’enalteix. I, ja en el terreny musi-
cal, va coincidir ambRosa Brugue-
ra un altre compromès amb lamú-
sica i la societat, el gran violinista
i mestre Gonçal Comellas (Avin-
yonet, 1945), que interromp la se-
va pau empordanesa per fer con-
certs en barris, entitats diverses,
sempre amb la voluntat de fer arri-

bar la música, és a dir, una estona
de felicitat, als altres. Però aquest
projecte, que va assumir en el Saló
de Cent la seva realitat sonora, va
més enllà. Comellas és mestre
d’una generació de formidables
músics joves que comencen la se-
va carrera professional, i d’altres
que ja destaquen, que formen part
de la petita orquestra. I en aquesta
seqüència cap als mestres no va
ser difícil identificar entre el pú-
blic notables músics d’aquella ge-
neració que coincidien ambCome-
llas a l’Orquestra de Cambra Cata-
lana. Entre els quals cal subratllar
la presència del mestre contrabai-
xista Ferran Sala, a qui hauríem de
tenir més entre nosaltres.
Temps brillants en la música

de cambra a Catalunya en què es

reunien a trio Comellas, Rosa Sa-
bater i Marçal Cervera, un altre
mestre a tenir més a prop. De Ro-
sa Sabater es compleixen el 27 de
novembre els 30 anys de la seva
desaparició en l’accident del Jum-
bo a Madrid. I aquest concert en-
cara va aportar més coses, entre
d’altres una feliç coincidència
d’exercici de tradició: Comellas
va ser el violí solista en l’estrena
mundial del Concertino 1 +13 de
XavierMontsalvatge, amb la Lon-
don Chamber a la Societat Fil-
harmònica de Bilbao el 1975, i
naturalment va treballar amb el
compositor en els assajos previs
en els quals Montsalvatge prenia
notes davant les primeres audi-
cions de la seva música per corre-
gir després alguns detalls.

Doncs bé, ara, amb la direcció
deComellas va tocar com a solista
el seu deixeble el gran violinista
José M. Fernández. Un exercici
directe de beure de les fonts en
aquesta fantàstica peça. El progra-
ma, que va començar amb Bach
(Concert per a 3 violins en re ma-
jor) amb JosepColomé,M.ª Victo-
ria Fernández i el seu germà José
com a solistes, es va completar
amb formidables versions de mo-
viments del Divertiment de Bar-
tók, de la Serenata en mi major de
Dvorak i l’impressionant Lento de
Vistes al Mar de Toldrà, amb un
públic atent i coneixedor que va
propiciar diverses propines. L’har-
monia es va encarnar novament
en la seva dimensió social en el
magnífic Saló de Cent.c

‘Taxi... AlTNC!’
recapta45.000euros

Per Albertí, l’obra
parla de com ens
destrueixen els falsos
èxits i del poder
salvífic de la paraula

ElTNCestrenaaEspanya ‘Terradeningú’
Albertí dirigeix Lluís Homar i JosepMaria Pou a la gran obra deHarold Pinter

]Taxi... Al TNC!, l’espec-
tacle que va obrir la tem-
porada del Teatre Nacio-
nal recuperant l’esplen-
dor del Paral·lel i la re-
captació del qual era be-
nèfica, ha aconseguit uns
45.000 euros per al pro-
grama Apropa Cultura.
Els espectadors, que van
pagar per l’entrada el
preu que van creure opor-
tú, van donar una mitja-
na de 10 euros. L’especta-
cle va tenir 4.757 especta-
dors i ocupació del 95%.


