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Tres ‘clowns’ per a un ‘thriller’
3Pinter torna a la cartellera de BCN amb l’humor negre de ‘L’encarregat’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

h
i ha dramaturgs que són 
aliment per a l’ànima. I 
els grans, segons Lluís 
Pasqual, arriben a un es-

trat superior; són pura «vitamina». 
En aquesta lliga hi juguen, afirma el 
director del Lliure, Shakespeare, 
Txékhov i Pinter. A aquest últim, 
premi Nobel de literatura el 2005, 
torna el teatre públic català amb la 
presentació, a partir de demà, de 
L’encarregat. Obra del 1959, va ser la 
que va donar a Pinter, amb la seva es-
trena de l’any següent, el primer 
èxit comercial. Xicu Masó, director 
del muntatge de l’Espai Lliure, creu 
que no ha envellit gens. És més, afir-
ma, sembla que va ser escrita «abans-
d’ahir».
 Harold Pinter està de moda en 
el teatre català. Torna a la cartelle-
ra quan està recent l’èxit de Terra 
de ningú al TNC, augmentat amb la 
versió castellana a Madrid. L’encar-
regat compta amb tres personatges, 
als quals Masó ha canviat el nom per 

fer-los més pròxims a l’espectador 
d’aquí. Després d’una baralla en un 
bar, Anton (Carles Martínez) acull a 
casa seva un indigent, Daunis (Albert 
Pérez). L’endemà apareix el germà 
d’Anton, Miki (Marc Rodríguez), i 
tots tres inicien una particular re-
lació. Anton proposa a Daunis que 
sigui l’encarregat de l’immoble on 
viuen. La convivència transcorrerà 
per vies inesperades.

MIRADA MICROSCÒPICA / L’encarregat 
(The caretaker en un títol original que 
també s’ha traduït com El porter o El 
conserge) és una obra basada en una 
experiència pròpia de Pinter, en un 
immoble on va viure, i conté aquell 
sentit de l’humor de l’autor londi-
nenc tan radical, «amb tanta mala 
llet», subratlla Masó.
 L’actor i director entén que Pinter 
escriu com si mirés a través d’un mi-
croscopi els seus personatges, «com 
un mètode d’anàlisi de la condició 
humana». Poc favorable, per cert. La 
«mesquinesa de la misèria», diu el di-
rector, que aborda L’encarregat es tra-

ca» inexistent en el text de Pinter. 
La figura del sense sostre de L’encarre-
gat arriba sota el ressò d’una mira-
da «políticament incorrecta», apun-
ta Masó, que pot arribar a convulsi-
onar. «Malparla dels pakistanesos i 
dels moros», concreta.

PROXIMITAT GEOGRÀFICA / L’única lli-
cència que s’ha permès el director, a 
part de canviar els noms dels perso-
natges, ha estat la d’adequar les con-
tínues al·lusions geogràfiques a la 
perifèria de Londres a la barceloni-
na. Tot amb l’objectiu d’aconseguir 
la màxima identificació de l’especta-
dor, sense perdre la ironia, i sempre 
amb la mirada posada en una obra 
que és com una partitura musical de 
la qual s’han d’«afinar les notes».
 Masó puntualitza, així mateix, 
que aquesta identificació amb el pú-
blic es produeix en L’encarregat per-
què és, per exemple, més accessible 
que no pas Terra de ningú. «Aquesta 
obra parteix d’una hipòtesi radical 
com és que l’únic que ens queda és 
el llenguatge». H

L’ESPAI LLIURE ESTRENA EL PRIMER GRAN ÈXIT DEL NOBEL ANGLÈS

dueix en la realitat d’aquests tres in-
dividus: un no té sostre ni feina, l’al-
tre té casa però tampoc treballa, i el 
tercer treballa però no viu a la casa. 
Personatges que, segons Masó, tenen 
trets de clowns britànics que es mo-
uen en l’entorn propi d’un thriller. 
Però amb aroma de Georges Sime-

non, puntualitza Carles Martínez, o 
de cine negre francès o italià, corro-
bora Masó.
 El personatge del vagabund dota 
de gran vigència aquesta comèdia 
amb 45 anys de vida. «Fa 10 anys al-
gú així es veia com una figura exòti-
ca; ara ens és molt pròxim». Aquest 
fet provoca una «empatia ideològi-

El director Xicu Masó 
destaca la vigència d’una 
obra del 1959 amb  
«la mesquinesa de la 
misèria» com a gran eix

33 Albert Pérez, Marc Rodríguez i Carles Martínez, en una escena amb una baralla de ‘L’encarregat’.
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L’humor 
anima la
sala Latino 
del Teatre 
Principal  

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

El Latino, la sala petita del reno-
vat Teatre Principal, ha obert les 
portes a l’humor amb una progra-
mació que, sota la batuta de Toni 
Albà, pretén arrencar el somriu-
re a l’abatut personal. «Proposem 
un cabaret amb registres molt va-
riats i humor de creació. Una al-
ternativa al pit i la cama de l’es-
til canallesc», explica el director 
artístic. El mateix Albà, el Rei del 
Polònia i de La família irreal, salta 
a escena dissabtes i diumenges 
(fins al 30 de març) amb Bufonant, 
obra d’improvisació que condu-
eix al fons de la creació teatral en-
tre la complicitat del públic. «Jo 
provoco i ells participen en el joc 
teatral. És el més arriscat que he 
fet mai», assegura.
 
GAGS I CANÇONS / El seu amic (que 
no parent) Guillem Albà presen-
ta, amb The All in Orchestra, Ma-
rabunta, «esbojarrat i enèrgic» xou 
de clown amb cançons i gags. «La 
gent riu i em diu que desconnec-
ta de les merdes de fora», deixa 
anar el còmic, que compta amb la 
col·laboració d’amics convidats, 
des dels Castellers de Sants fins a 
Sol Picó. «El Guillem té l’habilitat 
de retornar-nos a la infància i al 
joc», l’afalaga Toni Albà. Diversió 
garantida, els divendres fins al 28 
de març.
 Els dissabtes a la tarda agafa 
el relleu un personatge radiofò-
nic: el Senyor Bohigues –Eduard 
Biosca– del programa Versió RAC1. 
A El pensador de barra lliure esce-
nifica una entrevista amb la veu 
en off de Toni Clapés –presenta-
dor de l’espai– disparant-li les 
preguntes. L’obra és el resultat de 
sis anys a les ones. «Amb els mi-
llors guions vaig escriure un lli-
bre, i del llibre en vaig fer una al-
tra selecció», explica Biosca. Una 
hora abans de les funcions, el bar 
del Latino obrirà les portes. «És el 
nostre finançador», explica Toni 
Albà. Entre copes, començarà la 
gran evasió. H 
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