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Traïció és un dels muntat-
ges més habituals del dra-
maturg britànic, que va
morir el dia de Sant Esteve
de l’any passat. El director
Carlos Alfaro considera
que hi ha una burgesia ca-
talana que se sent repre-
sentada per les obres
d’aquest autor i, per això,
se sovintegen les produc-
cions a Barcelona.

Ara, el director valencià
aposta per una dramatúr-
gia nul·la: que es respiri
només el text i les interpre-
tacions, sense cap artifici.
Si resulta que ha localitzat
la situació a Barcelona, en
un període pràcticament
contemporani (1998-
2007), és precisament per
no distreure l’espectador
en uns noms i barris londi-
nencs que, probablement,
desconeix. El director
convida que l’espectador
ho vegi en una mena de
peep show social privile-
giat. De fet, Pinter fa tram-
pa, en realitat. Continua
partint d’un teatre constru-
ït a partir de converses de
cafè que sent sense voler.
Els seus personatges tenen
un present i se’n desconeix
tant el passat com les pre-
tensions futures. Es repro-
dueix una porció de vida.
Però fa trampa perquè
l’obra recull un capítol de

la seva vida: ell va enga-
nyar qui era el seu millor
amic amb la seva dona du-
rant anys.

Enganys intel·lectuals
Per Alfaro, i també per
Pinter –especula el direc-
tor–, el que menys interes-
sa és la traïció sexual. Els
enganys més dolorosos
són els intel·lectuals. Com
el de l’amant que se sentirà
traït pel seu amic quan
descobreixi que ell ja co-
neixia la relació amorosa
de la dona i no li ho ha re-

criminat. Una altra traïció
dolorosa és la pròpia:
l’amant ha enganyat du-
rant anys la consciència
creient que si el seu amic
no en tenia notícies, no
feia mal fet. També és tra-
ïdora la relació entre els
amics (editor i agent litera-
ri) que passen d’editar allò
en què creuen a publicar
amb finalitats mercantils.
Salvador Sunyer, director
d’El Canal, aspira a acollir
Alfaro, un cop s’hagi inau-
gurat la seu del centre
d’arts escèniques.

Carles Alfaro dirigeix una «Traïció» despullada d’artificis al Teatre Lliure

Harold Pinter, el traïdor
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● Francesc Orella, Vice-
nta Ndongo i Francesc
Garrido interpreten el pa-
per de marit, muller i
amant, respectivament. A
Barcelona es farà coincidir
la temporada amb un cicle
de tres xerrades sobre el
teatre britànic contempo-
rani, després de programar
Pinter, McDonagh, Les-
sing i Stoppard. És una ca-
sualitat relativa. La coinci-
dència es produeix, segons
Àlex Rigola i Carlota Su-
birós, perquè tots són tex-
tos interessants i actuals.
De fet, Rigola va presentar
el cartell de la temporada
com la de la dramatúrgia
anglosaxona, ja que també
s’ha programat Arthur Mi-
ller i Richard Dresser.

Pel director Carles Alfa-
ro, Harold Pinter feia ser-
vir el llenguatge com una
arma enganyosa, una eina
perversa. Els personatges
destapen la seva realitat en
els silencis, les pauses. Per
aquest motiu, la construc-
ció dels personatges és
molt complexa per als ac-
tors. Tothom ha de trobar
les motivacions del seu
personatge pel que diu i
pel que silencia.

● Aparentment, sembla el text de
Harold Pinter més clar: un home
s’entén amb la dona del seu millor
amic durant un període de nou anys.

Vicenta Ndongo i Francesc Orella, en un assaig. / ROS RIBAS

Evidentment, hi ha una traïció. En
realitat, el dramaturg explora en-
ganys en totes les direccions possi-
bles. Traïció és una coproducció del
Lliure amb el Centre d’Arts Escèni-

ques de Salt/Girona El Canal. L’obra
fa temporada a l’Espai Lliure des de
demà i només fins al 12 d’abril. A
Salt, es representarà els dies 18 i 19
del mateix mes.

El Lliure
anglosaxó

● L’actor i director Julio
Manrique afronta el text
Product, de Mark Raven-
hill, a la Sala Beckett de
Barcelona amb la mirada
de l’actor que ha de trobar
la humanitat al personatge
que li toca interpretar. Do-
ta d’un aire romàntic, qui-
xotesc, un personatge cí-
nic. L’obra, que el drama-
turg britànic es va escriure
a mida (volia reprendre la
seva carrera d’actor) i que
va representar fa uns anys
al Temporada Alta, parla
d’un productor cínic que
aprofita l’atemptat de
l’11-S per construir una
pel·lícula comercial. El di-
rector, apuntava ahir el di-
rector de la Beckett, Toni
Casares, s’ha enamorat

d’aquesta pel·lícula insòli-
ta i encomana aquesta pas-
sió als actors i també al pú-
blic. L’obra s’estrena de-
mà i es podrà veure només
fins al 12 d’abril.

Hi ha un productor
enamorat d’una pel·lícula
impossible: una relació
amorosa entre una noia oc-
cidental i un oriental, poc
després de l’atemptat de
les Torres Bessones. La
noia torna a Londres amb
avió quan coneix Moha-
med. El seu xicot ha mort
precisament en l’atemptat.
«És una mena de Romeo i
Julieta» modern, comenta
Manrique. Manrique ha
decidit que repartir la veu
del monòleg en tres: el
productor (David Selvas),
l’actriu que necessita feina

però que pot témer fer el
pas definitiu a l’abisme
amb aquest film (Cristina
Genebat) i un secretari que
prova de convèncer la noia
perquè faci el paper (Nor-
bert Martínez).

Per Manrique, l’obra
cobra una dosi de comèdia
tendra alhora quan s’acon-
segueix dotar d’humanitat

el productor de cinema.
Casares està convençut de
la mirada lúcida del direc-
tor i actor que ha volgut fer
un personatge pròxim, «un
cínic només atrau uns mi-
nuts». El públic s’identifi-
ca amb l’actriu ja que van
descobrint la situació
junts, «té una gran empa-
tia», comenta Selvas.
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Manrique transforma un
cínic productor de cine en
un romàntic a «Product»

Selvas, el productor, en un assaig. / DAVID RUANO

● El jove italià Paolo
Giordano (Torí, 1982), lli-
cenciat en física teòrica, ha
obtingut un gran èxit al seu
país amb la seva primera
novel·la, La solitud dels
nombres primers, que ha
rebut el premi Strega i està
en vies de traducció a 29
llengües. En català, arriba
traduïda per Anna Casas-
sas i publicada per Edi-
cions 62 (Salamandra, en
castellà).

La novel·la té com a
protagonistes dos joves
solitaris i traumatitzats:
Mattia, que provoca la
desaparició de la seva ger-
mana de nen, i Alice, que
va tenir un accident i és an-
orèctica. «Els dos tenen en
comú un grandíssim dolor
i el fet de sentir-se espe-
cials», explica Giordano.
L’autor pren la metàfora
dels nombres primers bes-
sons per parlar de la rela-
ció entre els dos joves, que
evolucionen en paral·lel
des de l’adolescència fins
a la maduresa: «Com els
nombres primers bessons,
que estan de costat però no
del tot perquè entre ells
sempre hi ha un nombre
parell que els impedeix to-
car-se realment, els dos no
poden encaixar, sempre
mantenen entre ells una
distància», explica Gior-
dano.

Els nombres primers
bessons –que Giordano va
descobrir a la Wikipedia–
són, segons diu, l’«obses-
sió» de tots els matemà-
tics: «D’una banda són
molt fàcils d’entendre i al-
hora contenen un misteri»,
el mateix misteri que mar-
ca les relacions entre Mat-
tia i Alice. En tot cas, el

novel·lista italià no volia
fer un mena de «geometria
de les emocions»: «Les re-
lacions humanes sempre
són molt més complicades
que les matemàtiques»,
explica Giordano.

L’autor, que ve del món
de la ciència, explica que
feia uns anys que tenia la
sensació que, concentrant-
se només en la física, «des-
aprofitava» una part del
cervell: «No tenia coratge
d’escriure perquè pensava
que potser no estaria a l’al-
tura i anava endarrerint el
fet de començar a escriure;
després vaig veure que no
podia esperar més.» Va
començar escrivint histò-
ries curtes i contes, i al cap
d’uns quants anys va co-
mençar una novel·la, que
va donar lloc, nou mesos
després, a La solitud dels
nombres primers. Primer
eren tres històries que no-
més es trobaven al final i
després en van quedar no-
més dues, la de Mattia i la
d’Alice. «No hi ha res de
directament autobiogràfic,
però sí que algunes coses
que s’expliquen han passat
a persones properes a mi.»
De fet, el llibre està dedi-
cat a una amiga seva del
col·legi.

En vista de l’èxit assolit
per a sorpresa seva (ha es-
tat la novel·la més venuda
a Itàlia el 2008), Giordano
explica que al principi
«odiava» parlar del seu lli-
bre, perquè va decidir es-
criure «per estar amagat».
Després, però, va comen-
çar a «divertir-se». Ara per
ara, diu que continuarà tre-
ballant tant en la física
com en l’escriptura, però
veu que en el futur aquesta
darrera tindrà «més pes».

El misteri dels nombres
primers bessons recorre

la primera novel·la
de l’italià Paolo Giordano
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Paolo Giordano, fa uns dies a Barcelona. / L. ALBERTO VILLALBA


