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Teatre

Teatre Nacional  
Fins al 24 de novembre

 
Harold Pinter va escriure Terra 
de ningú el 1974 en un moment 
delicat de la seva vida i a l’obra 
s’intueix una certa influència de 
Fi de partida de Samuel Beckett. 
L’obra és fidel a les formes 
dramàtiques de tot el teatre de 
Pinter i en aquest cas hi ha una 
cosa força autobiogràfica en el 
sentiment genèric dels habitants 
d’aquesta terra despullada, 
contradictòria, desesperançada. 
Cal entrar en aquest text amb 
quatre orelles i intentant escoltar 
més enllà de les paraules que 
enfilen els personatges. 

De fet, aquesta terra de ningú, 
aquest saló elegant però amb 
portes de cel·la i presidit per un 
gran moble bar amb tota mena de 
begudes, perquè a la fi només 
queda l’alcohol com a refugi del 
desencís, de l’ànima trencada, 
està habitat per fantasmes, en el 
sentit que potser el que sentim és 
el ressò de les paraules penjades a 
l’espai, les veus, el crit dolorós de 
qui pensa que no hi ha solució i 
que som a les portes de la mort.  O 

del no-ser en vida. Què es pitjor? 
Tot i que els experts no admeten 
que l’obra enraoni de la mort, 
creiem que és una aproximació, 
un camí cap a ella i l’espai, un 
sepulcre amb una única 
esperança, l’aïllament.

Hirst (Josep Maria Pou) podria 
ser Pinter, que quan escriu l’obra 
està immers en un escàndol per la 
separació de la seva dona i, per 
tant, confús sobre qui és i qui 
havia volgut ser. Però tant se val. 
Hirst és un gran escriptor 
entregat a la beguda. Un derrotat.  
Spooner (Lluís Homar) és un 
seguidor, un poeta també. Es van 
conèixer a Oxford, però això, la 
veritat, no té tanta importància. 
Briggs (David Selvas) i Foster 
(Ramon Pujol) són els assistents 
de Hirst en tots els sentits. Són en 
funció del mestre. No passa res. 
Només la paraula (claríssima 
traducció de Joan Sallent). Quin 
gust llegir-la!  I quants temes. El 
llenguatge, l’amor, la traïció. 
Dures confessions.  

Xavier Alberti ha dirigit amb 
pulcritud un repartiment de 
primera, però sembla que ho hagi 
fet en una sola direcció, de manera 
que hi ha una prevalença de 
l’atmosfera sobre els actors de la 
que només es lliura la composició 
d’un enorme Lluís Homar. La 
severitat dels dos servents és 
uniforme, categòrica, sense 
matís. Així, l’humor, que hi és, 
gairebé desapareix ofegat per 
l’enigma, pel desconcert. El 
respecte d’Albertí allunya 
l’espectador d’un text exigent i a 
l’abast d’un públic molt 
interessat. –Santi Fondevila

Terra de ningú

Ep, no hi aneu beguts!

Només 
Homar defuig 
l’unidireccional 
muntatge de 
Xavier Albertí

Teatre Poliorama 
Sense data de comiat
 
Dir que Paco Mir, Carles Sans i 
Joan Gràcia són uns grans 
pallassos que fan els espectacles 
amb tanta intuïció com 
coneixement del públic i amb un 
tempo mesurat segon a segon 
resulta reiteratiu. Però és bo 
palesar que, una vegada més, 
Tricicle aixeca un espectacle 
perfecte en el ritme i en la 
successió de gags. La gran virtut 
dels tres mims, que ara fins i tot 
parlen una mica, és aconseguir 
treure l’humor de qualsevol cosa 
quotidiana, de manera que només 
han de treure el 
cap o passar per 
l’escenari perquè 
de la platea brolli 
el riure.

Bits no és el seu 
millor espectacle. 
Pel que sigui, en 
aquesta ocasió, 
Tricicle ha deixat 
de banda els xous 
temàtics per crear 
un seguit d’escenes 
en solitari, a dos o 

en trio, sobre situacions molt 
variades que van des d’un càsting 
per actors a una tarda de pesca. I 
fins i tot recuperant algun gag 
d’altres creacions. Ai el gosset de 
Joan Gràcia! El referent 
tecnològic és una pantalla 
múltiple d’ordinador, un cursor 
per navegar per la xarxa. Un 
recurs molt eficaç però que no 
influeix en els números, sinó que 
aporta un xic d’humor visual o, 
de joc. Que d’això es tracta. 
Bregats en tants escenaris,  saben 
la complicitat que desperta el 
“caràcter” personal de cadascú 
encadenen un darrere l’altre les 
breus historietes per delit del seu 
públic i de qualsevol a qui li 
agradin els pallassos. –S.F.

Club Capitol  
Fins al 15 de desembre
 
La col·lectivitat no funciona. I 
Love TV és la segona relliscada 
del “club” Flyhard –i convidats– 
després de La revolució no serà 
tuitejada. Potser ha arribat el 
moment de posar el fre, parar, 
recapitular i imaginar cap a on 
vol anar una generació d’autors 
–i persones properes– que, per 
separat, ens havien gairebé 
acostumat a la confiança cega en 
el seu treball. Els motius de 
l’evident cansament creatiu 
poden ser diversos, però 
difícilment atribuïbles a la 
pròpia estructura dramàtica 
dels microrelats, units per una 
premissa comuna. Amb aquests 
condicionants, el cinema italià, i 
els seus guionistes, va fer 
meravelles en els anys 60.

A I Love TV es recorre a la 
faceta més friqui i nostàlgica de 

l’oferta televisiva. Un 
autohomenatge a la infantesa i 
adolescència dels seus autors. 
Un pou sense fons de 
possibilitats delirants i 
hilarants. Una mina per treure-li 
punta a la vida i a la tele, i les 
seves inconfessables 
dependències. Però es conformen 
a fer un massatge als seus 
records. Totes les històries tenen 
una arrencada prometedora, 
però només el brainstorming dels 
guionistes d’un reality com Gran 
Hermano, esmola l’ullal i el clava 
amb gust. També la 
tragicomèdia de la decadència 
concentrada i accelerada d’un 
nen prodigi de la tele és 
plaentment cruel. I funciona el 
monòleg de la dona que busca 
integrar-se en la societat mutant 
en Homo-APM sense saber-ho. 
Encara que potser el mèrit s’hagi 
de compartir amb l’actriu Alba 
Florejacs, dels tres intèrprets en 
escena, l’única amb autèntica vis 
còmica.  –Juan Carlos Olivares

I love TV
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