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Una ovació va tancar ahir a la nit
l’estrena al TeatreNacional deCa-
talunya –i estrena a tot Espanya,
onmai abans no s’havia represen-
tat aquesta obra– de Terra de nin-
gú, l’obra que el premi Nobel Ha-
rold Pinter va triar perquè se’n lle-
gís un fragment en el seu enterra-
ment. L’ovació de la Sala Petita a
la primera obra de la temporada
va ser sòlida, sense fissures, però
no eixordadora.Terra de ningúne-
cessita una atenta escolta durant
la seva hora i 45 minuts i, proba-
blement, també necessita una len-
ta digestió dels seus quatre perso-
natges i les seves peculiars rela-
cions, la seva particular amistat,
els seus estranys llaços familiars,
les seves ordres, els seus records
contradictoris...
La història és inicialment sim-

ple. Un home en la seixantena,
Hirst, escriptor que ha conegut
les mels del triomf i viu ricament

i alcohòlicament encarnat per
Josep Maria Pou, en convida un
altre, Spooner –Lluís Homar–, a
casa seva. Aviat se sabrà que l’ha
conegut en una popular zona de
cruising homosexual de Londres,
però sens dubte els diàlegs co-
mencen a mostrar que la història
va per una altra banda. Sensació
que s’accentuarà quan apareguin
els presumptes criats encarnats
per David Selvas i Ramon Pujol,
amb el seu control de la situació.
Tot canviarà encaramés en el se-
gon acte en descobrir que els sei-
xantins, en realitat, ja es conei-
xien de molt de temps enrere.
En sortir de la Sala Petita del

TNC, una petita enquesta sobre
l’opinió de l’obra donava una res-
posta unànime: a tots els havia
agradat. A alguns, fins i tot molt.
Però, això sí, el significat de
l’obra, que comença misteriosa i
després es va obrint, dóna peu a
l’intercanvi d’idees. Una especta-
dora hi ha vist una confrontació
demasculinitats, home contra ho-
me.D’altres, una dura reflexió so-
bre l’èxit, o sobre l’amistat, o so-
bre lamemòria. Tot banyat, coin-

cideixen, amb un ambient críp-
tic, fins al punt que per un dels
entrevistats l’espai on té lloc, diu,
potser és directament la mort i
l’infern. Una obra, per fi, assenya-
len, on Josep Maria Pou està
molt bé però on Lluís Homar, el
poeta empobrit que serveix cer-
veses als pubs per guanyar al-
guns diners, enamora amb els
seus diàlegs i gestualitat des del
principi. Una obra on, i en això hi
coincideix lamajoria, el llenguat-
ge s’emporta el pes de l’obra.
Gran teatre, sense cap concessió
a la complaença de l’espectador,
conclou un altre entrevistat.
Uns espectadors entre els

quals ahir hi havia una desfilada
de coneguts per veure la primera
obra que dirigeix Xavier Albertí
al capdavant del TNC: des de la
presidenta del Parlament, Núria
de Gispert, fins a la consellera
Irene Rigau, el diputat de la CUP
David Fernàndez o el flamant di-
rector del Ramon Llull, Àlex
Susanna, passant per actors com
Carme Elías o Joel Joan i, sens
dubte, per una infinitat de di-
rectors d’escena com Joan Ollé,
Carme Portaceli, Pep Pla, Josep
Maria Mestres, Ramon Simó o
Ferran Madico. Sense faltar el
mag Hausson, l’integrant del
grup Mishima Marc Lloret o

l’escriptora Marta Pessarrodona.
Tots van assistir a una obra en

la qual el públic està instal·lat als
dos costats d’un decorat longitu-
dinal on amb prou feines hi ha
una prestatgeria amb una rica
cristalleria i força ampolles de
whisky de malta, una butaca,
unes cadires, una tauleta...
Aquest any a la Sala Petita del
TNC la disposició serà sempre
aquesta, sense decorats, perquè
cal estalviar diners i, a més, com
es va veure ahir, resultamolt efec-
tiva. Almenys per a una obra en
què Spooner té la sensació que
tot el que passa ja ho ha viscut
abans, en la qual hi ha moments
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Que sòrdid que em sembla
l’anunci radiofònic del Circo
Alegría. Gairebé com l’anunci de
qualsevol circ.

En arribar a casa després de la
reunió de veïns, Habermas va jurar
que no tornaria a escriure sobre la
comunitat ideal de diàleg.

Lluís Homar i Josep Maria Pou en
un mateix escenari. Per mi, després
de la funció, ja es pot acabar el món.
@teatrenacional #terradeningú

Joan Queralt Catedràtic de Dret Penal

IVA/teatro: Noruega 0%; Francia
2,1%; Suiza 2,5%; Grecia 6,5%;
Alemania 7%; Irlanda 9%; Italia
10%; España 21%
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@marta_rojals

Josep M. Lozano Professor d’Esade

que recorden Tot esperant Godot
i el seu buit i en la qual des de
l’inici es prometen frases per pen-
sar i molta ironia. Potser perquè
des del començament el protago-
nista de la peça és el llenguatge.
Spooner/Homar diu ben aviat
que “l’únic que ens queda és el
llenguatge. Podem salvar-lo enca-
ra?”. Certament, sembla que d’al-
guna manera el barquer Spooner
aconsegueix amb ell ajudar Hirst
en la seva travessia alcohòlica: al
final és hivern, de nit, i Hirst co-
mença a sentir ocells, “tal comde-
vien sonar aleshores, quan jo era
jove, tot i que aleshores jo no els
vaig sentir mai”.c

@JosepMLozano
Xavi Fernández Guionista
@XaviFernandezB@JoanQueralt

Ramon Fontserè i Pilar Sáenz en una escena d’El coloquio de los perros, que es presenta avui a Girona
TEMPORADA ALTA

Lageneració del ‘pelotazo’
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Han estat set anys d’absència
dels escenaris catalans que aca-
ben per fi aquesta nit a Girona
dins del festival Temporada Al-
ta. Ja el setembre del 2012
Ramon Fontserè, en prendre el
relleu d’Albert Boadella en la di-
recció de Joglars, va declarar
que estarien “encantats de tor-
nar a actuar a Catalunya”. I el
seu desig es compleix avui al tea-
tre municipal de Girona. I a més
tindrà continuïtat amb una gira
catalana que s’iniciarà al gener a
Torelló, ciutat natal de Fontse-
rè, i que inclourà funcions al tea-
tre Poliorama de Barcelona a
l’abril. Representaran la seva ver-
sió actualitzada d’El coloquio de
los perros, una de les Novelas
ejemplares de Cervantes. Una
obra que van estrenar amb molt
d’èxit a Madrid el març passat a
la seu de la Companyia Nacional
de Teatre Clàssic i on els prota-
gonistes són el gos Cipión i la
gossa Berganza, que obtenen
per una nit el do de la parla i el
fan servir per no deixar en gaire
bon lloc els humans.
Uns humans entossudits a

convertir els animals en perso-
nes i que deixen anar els quissos
de la gossera on pensen passar
tranquil·lament els seus últims
dies al crit d’“alliberem aquest
Guantánamo caní”. Uns humans
que fins i tot creen –unes velles
potentades– la delirant Societat
de Gossos Discapacitats de Ra-
ces Autòctones. Humans aficio-
nats a “ganar de comer holgan-
do” i que, vestits de pastors, són
en realitat llops. Uns llops dels
quals el text cervantí en qüestio-
na la llibertat real. Fontserè,
com a director i com a Cipión,
Pilar Sáenz, com a Berganza, i
Dolors Tuneu, Xavi Sais i Xevi
Vilà són els intèrprets.
El retornde Joglars als escena-

ris catalans –que no aCatalunya,
perquè han continuat assajant
com sempre a la seva carpa geo-
dèsica dePruit– es produeix grà-
cies a la invitació del festival
Temporada Alta de Salvador
Sunyer, el qual va assenyalar
que els hauria convidat igual si
els estigués dirigint encara
Albert Boadella, qui en el seu
moment va anunciar que no ac-
tuarienmés a Catalunya pel boi-
cot que patien les seves obres
per les seves desavinences públi-
ques amb el nacionalisme català.
En aquest sentit, l’actriu Dolors
Tuneu va subratllar ahir que si
no han actuat a Catalunya du-
rant aquest temps és perquè nin-
gú no els contractava i, en unmo-
ment determinat, van decidir
deixar d’insistir.c

]Josep Maria Miró torna
als escenaris amb una nova
obra després de l’èxit d’El
principi d’Arquimedes: Ne-
rium Park, guanyadora del
premi Quim Masó i que
avui i diumenge es repre-
senta a la Sala Planeta de
Girona dins del festival
Temporada Alta. Nerium fa
referència a les Nerium ole-
ander, els baladres, arbus-
tos verinosos però molt
utilitzats ornamentalment
en urbanitzacions com la
que viuen els dos protago-
nistes de l’obra, Gerard i

Marta (Roger Casamajor i
Alba Pujol). Una urbanitza-
ció que havia de ser un som-
ni, de representar una nova
vida, però en la qual són els
únics que s’instal·len, i a
més hi ha obres pendents
d’acabar paralitzades, degut
a la crisi. Una urbanització
fantasma on els conflictes
entre la parella aniran crei-
xent mes rere mes, constru-
int una mena de thriller
social i qüestionant quina
és la base de les nostres
relacions i si estem prepa-
rats per al pitjor.

Joglars tornaaCatalunyaalcapdeset
anysamb‘Elcoloquiode losperros’
Girona acull aquesta nit l’obra de Cervantes dirigida per Ramon Fontserè


