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Pols d’altura al TNC
CRÒNICA Homar i Pou deixen la seva empremta en l’atmosfera enclaustrada de ‘Terra de ningú’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

D
e les moltes capes, i no to-
tes fàcils de descobrir, que 
té Terra de ningú, de Harold 
Pinter, potser la més acon-

sellable de seguir és deixar-se atra-
par per les paraules d’un dels seus 
dos personatges clau, el poeta d’aire 
despistat que porta sandàlies i un 
vestit desastrat. Oficiarà d’àngel/
senyor redemptor d’un vell com-
pany, avui un escriptor d’èxit a les 
portes de l’ocàs, i no només artístic, 

sinó també vital. Perquè d’aquest 
Spooner, a qui Lluís Homar condu-
eix a terrenys de l’excel·lència inter-
pretativa absoluta, brollen frases 
elevades que, per si mateixes i amb 
una traducció (una altra més) mera-
vellosa de Joan Sellent, fan obligada 
la visita a la Sala Petita del Teatre Na-
cional de Catalunya. Allà es va estre-
nar dijous la primera producció de 
l’era Albertí, sota la batuta del nou di-
rector artístic, al marge de la gala in-
augural i festiva que va ser Taxi... al 
TNC! a la Sala Gran.

 Terra de ningú no resulta una pe-
ça de digestió fàcil. No és teatre per 
a qualsevol paladar, no, i sí una obra 
destinada a espectadors avesats i dis-
posats a escoltar. No deixa respirar i 
demana atenció constant si no es vol 
que es produeixi una desconnexió 
perillosa. Si el teatre és, gairebé sem-
pre, actor i paraula, en aquest text 
del 1974 la màxima sembla innego-
ciable. Pinter el va escriure en una 
època d’incertesa personal (enmig 
d’una ruptura matrimonial no sen-
se escàndol) i s’ha interpretat el per-

sonatge de Hirst (Josep Maria Pou) 
com el seu àlter ego. Un perfil de tri-
omfador que ha d’afrontar el declivi 
existencial, amb aire fosc i apesarat, 
i que només troba refugi en la begu-
da. És per aquest motiu que un es-
pectacular moble bar centra un es-
pai escènic sense ostentacions però 
perfecte per a l’atmosfera enclaus-
trada de l’obra.

AL SERVEI DELS ACTORS / Albertí ha 
plantejat una sòbria i mesurada po-
sada en escena al servei dels actors. 
Molt grans, en el seu cas, i no només 
de talla física. Déu n’hi do reunir  
Lluís Homar i Josep Maria Pou, re-
quisit innegociable per a un text 
d’aquest calibre i que no s’havia es-
trenat mai a Espanya. Una peça en 
què es diuen moltes coses –amb re-
flexions sobre l’art, la mort, la me-
mòria, el pas del temps o l’amistat, i 
també amb notes d’humor– però en 
passen moltes menys. O cap.

 Terra de ningú es desenvolupa en 
dues trobades, una vetllada vesper-
tina i una altra de matinal entre dos 
vells col·legues d’Oxford, esquitxats 
per la irrupció dels servents de Hirst 
(David Selvas i Ramon Pujol), dos 
personatges d’encaix una mica for-
çat davant la dimensió dels princi-
pals. Són els ferotges guardians del 
cau de Hirst, físic i emocional, del 
qual Spooner intenta treure’l.

NI UN EXCÉS / Homar disfruta del cara-
mel de Terra de ningú i despatxa un 
treball descomunal, ple de matisos i 
de sensibilitat, sense cap excés i amb 
una capacitat de seducció que et por-
taria a estar hores escoltant-lo. Pou, 
mentrestant, deambula ferm en el 
costat fosc. Hirst està més temps ebri 
que sobri i l’insigne actor demostra, 
per exemple, que està en plena for-
ma física amb tres o quatre trompa-
des de borratxo de les quals més d’un 
no s’aixecaria. H

33David Selvas, Ramon Pujol, Josep Maria Pou (assegut) i Lluís Homar, al saló de ‘Terra de ningú’.
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L’obra de Pinter  
no és de digestió fàcil, 
i sí destinada a un 
espectador avesat 
i disposat a escoltar

Homar té un caramel 
entre les mans i fa una 
descomunal actuació, 
sense excessos i amb 
gran seducció

Harold Pinter segueix 
viu cada nit de funció

L
a vida d’un actor és el més 
semblant a un viatge al Dra-
gon Khan. Et pugen, et bai-
xen, t’encaren a l’abisme, et 

deixen anar al buit, remuntes com 
pots, i tornem a començar. Un aprèn 
de seguida a disfrutar de les coses 
bones abans que s’acabin i a oblidar-
se de les dolentes, que tenen data de 
caducitat també. 
 Entre tanta anada i vinguda, sor-
geix, a vegades, el moment màgic. I 
aprens a viure aquell moment com 
si en depengués no solament el teu 
futur sinó fins i tot passat i present 
penjats del mateix fil. Així va ser 
com vaig viure, fa un parell de nits, 
l’estrena de Terra de ningú (No man’s 
land), de Harold Pinter, al Teatre Na-
cional de Catalunya.
 El plaer de fer Pinter és el pla-
er de sentir-te privilegiat i el plaer 

que se sàpiguen privilegiats tots els 
que van a veure la funció. Privilegi 
que, des de fa anys, està disfrutant 
el públic de Barcelona, perquè el te-
atre de Pinter és, per sort, visita re-
current als escenaris de la ciutat. 
M’atreviria a dir –em falten dades 
concretes, però em fio de la memò-

ria i m’arrisco– que Barcelona és un 
dels llocs del món (Londres, a part, 
of course) amb més i més continuada 
presència de Pinter a la cartellera, 
cosa que col·loca la ciutat en un ter-
reny també de privilegi. 
 L’estrena de Terra de ningú ara 
al TNC coincideix amb la que tin-
drà lloc d’aquí una setmana a Bro-
adway, on Ian McKellen, Patrick 
Stewart, Billy Crudup i Shuler Hens-
ley diran en anglès el que Lluís Ho-
mar, David Selvas, Ramon Pujol i jo 
mateix diem cada nit en català, en 
extraordinària traducció de Joan 
Sellent. 
 A Broadway, en l’injuriat, su-
perficial, frívol i –per a molts– de-
cadent Broadway, al Broadway del 
gran públic i els 2.500 espectadors 
per funció, aquesta obra de Pinter 
coincideix, al seu torn, amb una al-
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Barcelona és una de 
les ciutats amb més 
presència del Nobel 
anglès a la cartellera

tra obra del mateix autor, Betrayal 
(representada unes quantes vega-
des a la ciutat de Barcelona; en l’úl-
tima ocasió de la mà de Xavier Al-
bertí, artífex també de Terra de nin-
gú) que ara protagonitzen els actors 
Daniel Craig (Bond, James Bond) i 
la seva dona, Rachel Weisz (la Hipa-
tia d’Amenábar). La mateixa funció 
es representa des de fa mesos a Bu-
enos Aires amb direcció de Rafael 
Spregelbrud. I a París, la Comédie 
Française s’omple cada nit per veu-
re L’anniversaire (The birthday party), 
una de les primeres obres del premi 
Nobel anglès. 
 Al cap de quatre anys i poc de la 
seva mort, Harold Pinter continua 
viu cada nit per voluntat expressa 
dels que estimen el teatre. Que cada 
dia són més, caigui qui caigui i li pe-
si a qui li pesi. H

punta


