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Tres converses llargues és
el que ha necessitat Tòfol
Trepat per fer un retrat de
Jaume Cabré. Dos filòlegs
asseguts davant per da-
vant per repassar la vida
de l’escriptor i guionista,
des de l’aventura a Estació
d’enllaç (TV3) fins a l’èxit
de Jo confesso (Proa,
2011), amb pinzellades fa-
miliars i vivencials. “Jau-
me Cabré ja ha demostrat
què pensa a través dels as-
sajos i novel·les, però és
molt interessant saber
com és per dins i què l’ha

fet ser així”, explica Tre-
pat. Què pensa Jaume Ca-
bre (Dèria Editors, 2014),
presentat a la llibreria Ona
del barri de Gràcia, se-
gueix una “línia biocrono-
lògica” de l’escriptor a tra-
vés dels seus records, dei-
xant també espai a la refle-
xió literària.

La conversa evoluciona
amb naturalitat i amb un
cert to assagístic que des-
vela tot allò que motiva o
preocupa Cabré, de la mú-
sica a la religió. L’escriptor
diu, sorneguer, que “no és
una biografia autoritza-
da”, però Trepat apunta
que perfila la seva perso-
nalitat i els seus hàbits
amb la finalitat de donar a
conèixer què s’hi amaga
rere el seu intel·lecte reco-
negut. “A en Jaume no li

agrada despullar-se en pú-
blic, però té detalls perso-
nals que l’identifiquen,
com el fet de tocar el violí,
llegir en veu alta o conèi-
xer el món interior del bar-
ri de l’Eixample”, hi afe-
geix Trepat. El llibre s’es-
tructura en tres parts:
dues que segueixen la vida
de l’escriptor i una última
que planteja una síntesi
del seu pensament litera-
ri. “A les meves novel·les ja
hi he dit molt de mi ma-
teix, de la meva família i
els meus amics, però la ve-
ritat és que ho hem passat
molt bé conversant”, diu
Cabré. Trepat avisa que és
“un llibre per a malalts de
Cabré” i destaca que no
sent que sigui seu, “sinó
un altre llibre de Jaume
Cabré”. ■
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El filòleg Tòfol
Trepat descobreix la
persona que viu dins
l’escriptor

Jaume Cabré, al confessionari

Jaume Cabré i Tòfol Trepat, a la presentació de ‘Què pensa Jaume Cabré’ ■ JUANMA RAMOS

Eren dos germans i arriba
un tercer personatge. Són
uns protagonistes que re-
meten a un món prou ac-
tual, tot i que hagin passat
quasi cinquanta anys des
que es va escriure la histò-
ria. La fórmula amb què
Harold Pinter va saber
sacsejar la condició huma-
na ja es pot intuir a L’en-
carregat. Des d’avui i fins
al 16 de març Xicu Masó
(en clau de director) el pu-
ja a escena amb la compli-
citat de Carles Martínez,
Albert Pérez i Marc Rodrí-
guez a l’Espai Lliure. El di-
rector insisteix que l’hu-
mor del dramaturg brità-
nic sempre ha estat pre-
sent però que en aquesta
peça primerenca respira
amb més claredat. Per fer-
lo pròxim, s’han vist for-
çats a traslladar-ho a Bar-
celona i variar la teranyina
geogràfica que Pinter tei-
xia amb barris caracterís-
tics de l’entorn de Lon-
dres. Tot i que es demani
un públic actiu per discer-
nir “què és veritat i què és

mentida” del que diuen els
personatges, la posada en
escena és prou clara i no
deixa ningú despenjat.

Per Masó, Pinter escriu
mirant un microscopi. En
un espai estable, hi incor-
pora una nova cèl·lula i
contempla com tot escla-
ta. És la seva particular

manera d’escoltar una
conversa. Però Pinter no
admet una interpretació
naturalista, “t’estimbes”,
diu rotund Masó. Albert
Pérez afirma que el seu
personatge (un sense sos-
tre rep la invitació de pas-
sar una nit en una casa)
cal afinar-lo perquè si es fa

massa realista, cau “en un
Tennessee Williams que
no té interès”, i si se’l fa
massa exagerat, cau en la
pallassada buida. Per Ma-
só, un dels mèrits d’aquest
text és que presenta una
mirada políticament in-
correcta dels sense sostre,
una gent que “pot crear

una certa empatia”. A
L’encarregat, “pot ser el
més mesquí de tots”.

L’obra, d’una aparent
facilitat, juga amb conti-
nus girs que sorprenen
l’espectador. És probable
que fos el mateix Pinter
(“es nota que s’ho va pas-
sar bé mentre ho escrivia”,
diu Masó) el sorprès. Per-
què, com comenta Carles
Martínez, Pinter sempre
deia que deixava un text a
mitges per anar a comprar
tabac i quan tornava els
personatges havien fet vi-
da pròpia. Aquests girs li
donen un cert aire de thri-
ller però que no pot expri-
mir-se a fons: “Cal donar-li
un aire de Simenon, una lí-
nia fina”, clou Martínez.

L’encarregat es repre-
senta a l’Espai Lliure. “Era
el lloc idoni”, afirma Pas-
qual. L’anterior director
del Lliure, Àlex Rigola, va 
renunciar a programar en
aquesta sala per aconse-
guir que es financés la re-
forma de Gràcia. Pasqual
sempre ha dit que aquell
acord ell no el va signar, tot
i que habitualment cedeix
la sala a companyies. ■
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Xicu Masó reivindica l’humor negre de Harold Pinter, estrenant a l’Espai Lliure
‘L’encarregat’, la peça que va obrir les portes de l’èxit al premi Nobel del 2005

Daunis (Albert Pérez), Miki (Marc Rodríguez) i Anton (Carles Martínez), en un assaig de ‘L’encarregat’ ■ ROS RIBAS

Martínez: “Cal
donar al ‘thriller’
de Pinter un aire
de Simenon, una
línia fina”, per no
fallar en l’intent


