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Teatre

Teatre

L’encarregat (The caretaker, 
1960) és una de les primeres 
obres del Nobel de Literatura i el 
primer èxit d’una trajectòria 
farcida de reconeixements. 
Pinter l’escriu el mateix any que 
Samuel Beckett dóna vida a 
Dies feliços i vuit després que 
Tot esperant Godot, sigui dit això 
per deixar clara la influència de 
l’anomenat teatre de l’absurd i 
del teatre de la ‘incertesa’ en un 
obra que està plena d’humor, 
com poques de l’autor. 

Un humor que surt de la 
contraposició entre el que diuen 
els tres personatges i de com ho 
diuen arribant per moments a la 
figura del clown, per més que 
cap d’ells ho sigui. Ben al 
contrari: són un vagabund 
(Albert Pèrez) a qui recull i 
convida a casa seva un home 
discret, més aviat callat (Carles 
Martínez), i el seu germà 
esbojarrat (Marc Rodriguez).

El director, Xicu Maso, parla 
d’un partitura. I és ben cert que 
Pinter construeix uns diàlegs 
entretallats que exigeixen una 

execució mil·limètrica, 
naturalista sense realisme. I 
carai si Masó ho aconsegueix, 
amb la fluïda traducció d’Ernest 
Riera. Els tres actors, 
perfectament coordinats, jugant 
amb precisió la comicitat i el 
suspens d’unes situacions prou 
normals com per resultar 
estranyes. Si Albert Pérez està 
superb i Marc Rodríguez 
brillantment cínic, Carles 
Martínez ens regala una 
composició orgànica i unes 
expressions d’enorme 
profunditat.

Molt encertat el canvi dels 
referents geogràfics, ja que juga 
a favor de l’humor, l’espai 
escènic realista (Paco Azorín) i 
la il·luminació (August 
Viladomat). L’encarregat és un 
dels millors Pinter que hem vist 
perquè penetra fins a l’arrel del 
text i l’absurd esdevé la 
quotidianitat de tots nosaltres. 
Gran teatre. Gran funció. 
Imprescindible.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU L’obra de Pinter 
és contemporània a Dies feliços.

Josep Maria de Sagarra va ser 
un important lletraferit. Un 
formidable calidoscopi literari 
que pocs tenen present, com si 
molestés el complex retrat 
resultant. Ocells i llops és un 
projecte que connecta diversos 
Sagarra, gairebé tots a l’ombra 
de l’autor teatral popular. El text, 
de 1948, és un destil·lat d’anys 
de contacte amb el més nou del 
cinema, teatre i literatura a 
París.

 Estrenarà sense èxit en una 
Barcelona de llarga postguerra. 
Toca reivindicar aquest fracàs. 

Toca reivindicar el Sagarra que 
enfrontat a la seva realitat 
decideix ser més savi que ric. 
Però quan es dóna el pas 
necessari no es poden oferir 
arguments als reticents a 
reformular el Parnàs català. En 

aquest sentit, el muntatge dirigit 
per Lurdes Barba al TNC no és 
sòlid. Les interpretacions són 
massa desiguals: bones les de 
Carme Conesa, David Bagès 
–l’escena del xantatge que 
comparteixen és la millor i val 
per tota l’obra–, Francesc 
Lucchetti, Montse Pérez i 
Nausicaa Bonnín –amb el seu 
monòleg final hauria d’acabar el 
muntatge per evitar la 
innecessària guinda moral–, i 
dolentes les dels tres fills de la 
protagonista, molt abandonats 
a les seves limitacions. –Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL PEU No és el Sagarra 
de La Rambla de les floristes.

L’encarregat

Ocells i llops

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 16 de març

Teatre Nacional. Fins al 6 d’abril

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
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01. 
SEULS
El dramaturg Wajdi Mouawad, 
seguint les passes de Robert 
Lepage, es planta sol a l’escenari 
per descobrir-nos les seves 
obsessions. No se’l perdin. 

 Teatre Lliure: Montjuïc 
De dijous 27 a diumenge 2 

02. 
GEORGE KAPLAN
Hi ha un tal George Kaplan que 
surt a desenes d’obres de ficció i 
que sembla fruit d’una conspiració 
antisistema. Si voleu saber qui 
és, a banda de gaudir d’una gran 
funció, heu de veure aquesta obra.  

 Sala Beckett. De dc. a dg.

03. 
TRADUCCIONS
És, segurament, l’obra revelació 
de la temporada, un text de Brian 
Friel molt ben dirigit per Ferran 
Utzet i encara millor interpretat 
per uns actors que cuinen els 
personatges a foc lent. 

 Biblioteca de Catalunya.  
De dimecres a divendres

04. 
L’ENCARREGAT
Tots aquells que van gaudir de 
la poètica de Terra de ningú han 
de córrer a veure aquest Pinter 
juganer, accessible i còmic.  

 Teatre Lliure: Montjuïc 
De dimecres a diumenge

05. 
T’ESTIMO, ETS PERFECTE... 
JA ET CANVIARÉ
És potser el musical de més èxit 
de l’última dècada, el de Joe 
DiPietro i Jimmy Roberts.  Teatre 
Goya Codorníu. De dt. a dg.
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