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SÍLVIA BEL FA UNA VISITA A UNA VELLA AMIGA I HAROLD PINTER ES

PREGUNTA QUINS TORTUOSOS CAMINS SEGUEIX LA MEMÒRIA

Nohi hamillor record que
el que no s’ha viscutmai

RAMON OLIVER

VELLS TEMPS

DE HAROLD PINTER. DIR.: SERGI BELBEL. INT.: SÍLVIA BEL, CARLESMARTÍNEZ,
MÍRIAM ALAMANY. DATA: DEL 2 AL 27/7. SALA BECKETT. CA L’ALEGRE DE DALT, 55.
METRO: JOANIC (L4). TEL.: 932 845 312. PREU: 18-20€. HORARI: DE DT. A DS.,
21.30H; DG., 18.30H.

Què és el passat? Segons Ha-
rold Pinter el passat és allò
que recordes, o que imagines
que recordes, o que et conven-
ces a tu mateix que recordes, o
que, senzillament, pretens re-
cordar. De l’ambivalència pot-
ser fantasiejada dels records
que vénen a donar unamena
de coherència a la vida matei-
xa, l’obra de Pinter en va ple-
na d’exemples aclaparadors. I
en aquest sentit només ens cal
recordar (esperem que, com
amínim en això, el record no
ens enganyi) les dues magní-
fiques obres de Pinter que han
passat per la cartellera al llarg
de la temporada que ara aca-
ba: la molt notable L’encarre-
gat que XicuMasó va dirigir
al Lliure i l’excepcional Terra
de ningú presentada al TNC
per Xavier Albertí. Deia tam-
bé Pinter que allò que passava
a les seves obres era realista,
però que alhora el que ell feia
no tenia res a veure amb el re-
alisme. I tant els títols esmen-
tats com aquesta mateixaVells
temps que cal situar també
entre les grans obres mestres
d’aquest autor guanyador del
premi Nobel (i que per cert,

es va poder veure a la Beckett
fa vuit anys dirigida per Rosa
Novell; ho dic per si, parlant
tant de la memòria, algú té
unamena de déjà-vu i no sap
com ubicar-lo) són una bona
mostra d’aquest fals realisme
escorat cap a unamena d’in-
definible irrealitat.
Comencem, doncs, per la

plàcida sensació plena d’ex-
pectatives que s’origina quan
dues amigues de la infància
estan a punt de retrobar-se a

la casa que una d’elles com-
parteix amb el seumarit, des-
prés d’unamolt llarga sepa-
ració. Quants anys fa que no
es veuen l’Anna i la Kate? Déu
meu, com passa el temps!

El triangleminimalista
Sergi Belbel –que acaba de sor-
tir de l’univers de Beckett (Dies
feliços) per ficar-se en l’univers
del seumés rendit admirador–
explica quemolts cops el text
que ara té entremans ha sigut

qualificat així. Però, evident-
ment, també aquesta definició
li queda curta a una obra que,
comdiu tambéBelbel, a pri-
mera vista adopta les lleugeres
formes d’una comèdia dramà-
tica ambun toc de teatre de
bulevard, però que a poc a poc
esdevé unamena d’apassionant
i complex trencaclosques d’a-
quells en què, quan creus que
totes les peces ja han encaixat,
et trobes oblidada una peça de
més a lamà que t’obliga a re-
plantejar-ho tot.
I no cal ni dir que la parella

formada perCarlesMartínez
(present també aL’encarregat)
iMíriamAlamany s’hauran de
replantejar unmunt de coses,
a partir delmoment que Sílvia

Bel truqui al timbre de casa se-
va ambun bon carregament de
records plens de ramals i bifur-
cacions. I ara, no us trenqueu
el cap intentant verificar fins a
quin punt aquests records són
vertaders o falsos, perquè, i en
la línia abans apuntada, Pinter
era el primer a reconèixer que
les coses poden ser alhora ver-
taderes i falses. En qualsevol
cas, queda clar que, permol-
tes cues de pansa quemengeu,
quan gireu la vista cap als vells
temps us podeu trobar davant
un galimaties indesxifrable.
I també que, si algú és capaç
d’implantar-vos al cap els seus
records com si fossin vostres,
aquest algú té sobre vosaltres
un poder inquietant.


