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Nova York del 1920 en què se situa 
la novel·la, que dibuixa també «una 
enorme passió amorosa». 
 L’obra utilitza l’arquitectura per 
traçar la problemàtica relació entre 
art i societat. ¿Com conjugar l’art 
com a expressió individual amb la 
seva rellevància social? «A Roark se’l  
pot admirar però també odiar perquè 
només li interessa ell mateix. És pur 
idealisme, una utopia. Jo a nivell per
sonal suporto la comunitat, pago els 
meus impostos per ajudar els altres, 
però a nivell artístic sí que crec en la 
individualitat i en la independència. 
Sóc un director amoral. M’agrada 
seguir les meves idees sense pensar 
en el que la gent vol, fer coses no
ves. A Van Gogh, per exemple, no li 
importava el que la gent pensés dels 
seus quadros». 
 Per a la «molt visual» posada en 
escena, amb 10 actors, dos músics i 
una escenografia que recrea un estu-
di d’arquitectura, Van Hove torna a 
confiar en el llenguatge multimèdia. 
El públic holandès va tenir una sor-
presa afegida: el retorn als escenaris 
de Ramsey Nasr (Roark), actor que va 
abandonar els telons per escriure ver-
sos. «És el poeta d’Holanda, una cele
britat. Em va dir que li venia de gust 
tornar a treballar en grup, que amb la 
poesia se sentia molt sol». H 

 ‘The fountainhead’. 

El trio de ‘Vells temps’.

Si a algú li interessa analitzar –o psi-
coanalitzar– el que de debò passa a 
Vells temps, una de les peces més rodo-
nes de Harold Pinter, ho té cru, «per
què les seves obres es resisteixen a 
que es faci això». Ho diu un dels seus 
protagonistes, Carles Martínez, que 
d’això en sap molt perquè la que s’es-
trena avui a la Sala Beckett és la seva 
cinquena incursió en el món inqui-
etant i esquiu del nobel britànic. La 
Beckett, no s’ha d’oblidar, va impul-
sar el 1997 la Tardor Pinter i va pro-
gramar el 2006 una exitosa versió 
d’aquesta mateixa obra firmada per 
Rosa Novell.
 Sergi Belbel, devot de l’autor, s’es-
trena, curiosament, com a director 
pinterià. Joan Sellent es responsabi-

John Berger que diu que la història 
és l’única cosa que és nostra per
què la podem manipular com vul
guem», diu el director mentre esta-
bleix vies de diàleg entre les para-
doxes del britànic i el famós gat de 
Schrödinger, capaç d’estar a la ve-
gada viu i mort per obra i gràcia de 
la mecànica quàntica. «El text és 
com el mapa d’un tresor, en aquest 
cas et diu on és però només d’una 
manera críptica», assegura l’expert 
Carles Martínez. 
 «Hem treballat l’obra des de 
l’escrupolositat més estricta de
guda a l’autor. Hem seguit totes 
les seves indicacions i hem acon
seguit, perquè així ho vol el ma
teix Pinter, que l’efecte d’estra
nyesa s’aconsegueixi a partir de 
la realitat. La metàfora l’ha de po
sar l’espectador» i remata iròni-
cament Belbel «tant és així que al 
final haurem de preguntar al pú
blic el que Pinter ha volgut dir i nos
altres no sabem». 
 Pel que fa a l’espai escènic, 
Belbel assegura que no sabria tre-
ballar sense l’escenògraf Max Gla-
enzel que per a l’ocasió ha pen-
sat una disposició nova per a la 
Beckett, un bonic trompe-l’oeil que 
farà que la petita sala sembli molt 
més gran. H
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litza de la traducció i les actrius Mi-
riam Alamany i Sílvia Bel completen 
els vèrtexs d’un no sempre fiable tri-
angle amorós. 
 El possible argument sembla sen-
zill. Un matrimoni, ell cineasta i ella 
mestressa de casa, que viu retirat a la 
seva solitària mansió dels afores rep 
la visita d’una vella amiga de la do-
na. Aquesta és l’única certesa. A par-
tir d’aquí l’espectador s’interrogarà 
sobre moltíssimes coses; les més evi-
dents, ¿el marit va tenir un embolic 
amb l’amiga?, ¿hi va haver una re-
lació més íntima entre elles?, ¿la vi-
sitant és un fantasma? i –en pla sisè 
sentit– ¿estan tots morts? Entre tants 
dubtes, l’únic que Belbel vol tenir 
clar és que aquesta és una obra sobre 
els incerts laberints de la memòria. 
«Això em fa pensar en una frase de 

En els laberints 
de la memòria 
Sergi Belbel encara el seu primer Pinter amb una versió 
de ‘Vells temps’ que s’estrena avui a la Sala Beckett 
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«¡Almenys avui era gratuït, però si 
a sobre has de pagar!», s’exclama-
va, dilluns passat a la nit, un dels 
molts decebuts assistents a un es-
pectacle tan innovador com fallit. 
M.U.R.S. de la Fura dels Baus, el pu-
blicitat primer smart-show de la his-
tòria [programat fins dissabte], va 
xocar en primer lloc contra el mur 
tecnològic. Era necessari descar-
regar una aplicació per interactu-
ar en els cinc espais que simulaven 
una ciutat intel·ligent i el col·lapse 
a la xarxa va fondre les il·lusions 
de molts dels 1.500 assistents més 
pendents que funcionés l’aplica-
ció que de cap altra cosa. Que tam-
poc era gaire. I és que més enllà del 
malson amb els mòbils (potser pre-
visible per l’excés d’aforament), 
va defraudar una proposta sense 
ànima furera que partia d’una idea 
brillant i revolucionària. S’espe-
rava un setge de traca al castell de 
Montjuïc, però es va quedar en joc 
de bengales, lent i amb poca gràcia 
i imaginació. H 

  
La Fura xoca  
contra el mur 
tecnològic
CRÒNICA A l’esperat 
‘M.U.R.S.’ li va faltar 
gràcia i li va sobrar gent


