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SalóPrimavera va ser fa sis anys,

quanLourdesBarba vadirigir

la versió catalanad’aquest text

deLluïsaCunillé i PacoZarzoso

que, llavors, es representava a

la SalaMuntaner. I laMunta-

ner, recordem-ho, abansde ser

teatrehavia sigut cabaret, sala

de festes i discod’ambient. En

això, s’assemblavaunamica a la

fictícia sala deball enquè té lloc

l’acció d’aquesta comèdia.Una

sala deball que, per posar dos

exemples ben coneguts, podria

ser comparada amb lamítica i

ja desaparegudaSalaCibeles o

ambaquest altre espai emble-

màtic que ésLaPaloma, i de què

continuen arribant notícies de

reobertura que ja triguenmassa

amaterialitzar-se. Enqualsevol

cas: tot i estar carregats d’his-

tòria, capd’aquests locals pot

presumir d’haver acollit al llarg

del segleXX tanvariades ocupa-

cions comaquest SalóPrimavera

que ara veiem ja en la seva etapa

dedecadènciafinal. Encara que

la sevapropietària lluiti comuna

lleona contra la realitat, el cert

és que el Primavera, d’aquí no

res, tancarà i passarà a engros-

sir la llista d’espais llegendaris

que apoc apoc s’esvaeixende la

memòria col·lectiva. Ara bé, fins

aleshores, comserà recordat, el

Primavera?Comunbordell pel

qual es deixava caure sempre la

millor clientela?Comuncinema

ambel terra ple de les closques

de cacauet habituals abans

que s’imposés el domini de les

crispetes?Enaquest saló s’han

escoltat crits dedolor quan el

local acollia unhospital de guer-

ra. I crits d’alegria associats a la

frase “Hancantat bingo!”. I jotes

dedicades a laPilarica, quan

això era laCasadeAragón, i…

CAMBRERA, PORTI’MUN BON

CÒCTELMOLOTOV!

Doncs l’explosiu combinat que

mai trobaríeu enun local re-

gentat per Javier de lasMuelas,

potser el trobareu aquí, si teniu

en compte l’anarquisme incen-

diari que practica la cambrera

del saló. Ella, i la propietària, i

la clienta de tota la vida que es

pregunta amb angoixa onpodrà

ara anar a ballar tangos per ra-

cons ben foscos, són sens dubte

les personesmés afectades pel

tancament. En canvi, es diria

que el senyor alcalde només

pensa en els beneficis que li pot

reportar aquest futur solar. Tots

ells,més unporter a la recerca

de treball, ens faran de guies,

al llarg d’aquest tan divertit

compatètic viatge pel túnel del

temps en què trobem fantasmes

potsermassa familiars i tot. I

recordeu que, un cop sortits del

Primavera, ens queden encara

dues citesmés amb el teatre de

Cunillé i Zarzoso.Del 6 al 10 de

novembre, la Beckett acull el

retorn d’Aquel aire infinito, una

obra en què unUlisses contem-

porani, enginyer de professió, es

va trobant pel camí ambquatre

dones (Electra,Medea, Fedra

i Antígona) escapades de la

mateixaGrècia clàssica en què

va viure l’altreUlisses. D’altra

banda, Zarzoso ens oferirà tam-

bé el proper 29/10 (acte gratuït,

19h) lamolt formativa classe-

conversaD’un teatre ebri a un

teatre inflamable.Malgrat el

títol, es prega lamàxima sobrie-

tat als assistents. R.O.
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TEATRE

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

TERRA DE NINGÚ★★★★
“Canviem de tema. Per última vegada”. Aquestes paraules les pronuncia el personatge
de Hirst gairebé al final de l’extraordinari text de Pinter que Xavier Albertí acaba
de transformar en un espectacle del totmemorable: magistral, el seu control de
l’esplèndid espai escènic a dues bandes, del ritme exacte de silencis i pauses i de la
distància física i lamirada entre els personatges. Hirst, per cert, ens arriba interpretat
per un JosepM. Pou imponent; només cal fixar-se en els seus ulls perduts en un buit
que vamés enllà del buit, en el seu lleuger trontoll alcoholitzat, o en les seves caigudes
fulminants: les físiques i les emocionals. El cas és que, quan Hirst diu això, cal entendre
les seves paraules de forma literal. Un cop s’ha pronunciat “per última vegada”, vol dir
que ja no hi ha espai per rectificar, per oferir noves rèpliques o jocs verbals, per fer veu-
re que es canvia d’identitat: ja estem instal·lats en la terra de ningú. Som exactament
al lloc contrari al que reivindica l’expansiu i xerraire Spooner amb què Lluís Homar
ofereix una interpretació igualment portentosa, mantenint sempre l’equilibri just
entre el servilisme i la prepotència, i entre el ridícul i la grandesa. Spooner, poc després
d’haver començat l’obra, afirma que “l’únic que ens queda és el llenguatge”, i es pre-
gunta si encara podem salvar-lo.
Doncs ésmolt clar que, quan el llenguatge cau enmans d’un autor comPinter, està
del tot salvat. Entremoltes altres coses, la seva obra és una veritable festa del llenguat-
ge. De commitjançant aquest podemdonar forma al passat real i a l’imaginat. De
com les paraules són el tret definitori dels nostres rols vitals i socials i de com, gràcies
a elles, podempassar en unmoment d’una escena plena de ressons beckettians a
un fragment d’alta comèdia que ben bé podria haver-se escapat d’una obra de Noël
Coward. I que ens recorda de pas fins a quin punt aquesta obramestra tan aparent-
ment opaca va plena també de corrents ocults d’humor genuïnament britànic: Pinter
era tan britànic com el te de les cinc, fins i tot quan qüestionava tota la suposada
placidesa d’aquest te pres en una bonicamansió del camp anglès: recordeu Cendres a
les cendres oUn lleugermalestar?
Heu sentit a dir potser que Terra de ningú és una obra críptica? Doncs jo gairebém’in-
clino en sentit contrari. És una obra tan oberta a diferents interpretacions que convida
a gaudir-ne deixant-se arrossegar per totes les seves possibilitats sense necessitat de vo-
ler-ne establir una coma intocable. I és també enmolts sentits un resum aclaparador
de tots els temes que van recórrer tant el seu teatre com els seus guions cinematogrà-
fics basats en obres alienes. Recordeu, sense anarmés lluny, el de la cèlebre pel·lícula
de Losey El servent?Doncs qui cregui que el tema de les posicions canviants de poder
entre les persones és constant a l’obra de Pinter, i qui recordi els vincles que es creaven
entre elmajordom i l’aristòcrata de la pel·lícula, també els trobarà reflectits aquí. I no
ho dic pensant solament en les figures dels “criats” de la casa, tan ben defensats tam-
bé per unsmagnífics David Selvas i Ramon Pujol.
Teatre Nacional de Catalunya.

PER RAMON OLIVER

MGOGORO
Heu sentit a parlar de l’universMgo-
goro?Doncs encara que la paraula us
deixi descol·locats i no sapigueuaquina
menad’univers ens estem referint, el
cas és que, tal comho veuenels crea-
dors d’aquesta proposta de la compa-
nyaMentidera Teatre (lamateixa de Tot
iPetópúblic), tots hemviscut o viurem
alguna vegadaunaexperiènciaMgogo-
ro. Potser fins i tot similar a les queens
explicarà enpla confidencial cadascun
dels protagonistes de l’espectacle. Tots,
per cert, ho farandes del seupropi espai
bendiferenciat. Potser per a alguns
de vosaltres ja començaa ser habitual
això deficar-vos enespectacles enquè
cal anar buscant els actors per espais
de representació noespecíficament
escènics. Doncs heude saber que també
aquest copquedarà anul·lada la quarta
paret.Més encara: aquest cop la com-
panyia fins i tot ofereix la possibilitat
de participar enunaactivitat paral·lela,
Mgogorodeprop, que ens permet ficar
el nas en tot allò quepassa darrere el
teló imaginari: evidentment, aquí de
telons de veritat noen trobaremcap.
Però, dequèens volenparlar els autors i
actors (tots ells ben coneguts) que s’han
reunit per a l’ocasió?Doncs de les crisis
enteses enel seu sentitmés ampli: aquí
hi cabendes de la gran crisi econòmica
general que ens acompanyades de fa
anys comsi fos la nostra ombra, fins a la
petita crisi individual d’àmbit domèstic
queens treudepolleguera. Però que
ningúnoes deprimeixi, perquèel
saludable objectiu d’aquests casosMgo-
goroplens d’humor és ensenyar-nos a
viure les crisis ambelmàximde felicitat

possible. Atacadad’unbon rotllo tan
intens quefins i tot desafia la por a fer
el ridícul, la companyia ens assegura
que l’experiènciaMgogoro vol ser un
veritable cant a la vida, a l’optimisme i
almateix cant. Està cantat queaques-
tes paraules tenen tambéel seupunt
d’ironia. Però la gent quepertany a
aquest club en creixent expansió només
et demanaquenoet posis sarcàstic i et
deixis emportar per les teves emocions
a la recerca de la felicitat. Queavui la
cosanoha sortit?Doncs per quènoho
intentes denoua la funció dedemà?
R.O.
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