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CRÍT ICA DE TEATRE

La guillotina

Vells temps

Autor:Harold Pinter
Traductor: Joan Sellent
Director: Sergi Belbel
Lloc i data: Sala Beckett. Festi-
val Grec (3/VII/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Quan vaig llegir per primera ve-
gada Old Times en la traducció
de Luís Escobar, famés de qua-
ranta anys, la rememoració
com a factor capaç de modifi-
car els records i els sentiments
dels personatges deHarold Pin-
ter ja s’havia pogut notar, per
bé que d’una manera incipient,
a The Homecoming (Tornar a
casa), una obra estrenada el
1965 per la Royal Shakespeare.
Sis anysmés tard, el 1971, lama-
teixa companyia va estrenar
Old Times (Vells temps), i el
1972 una ediciómatinera deCu-
adernos para el Diálogopublica-
va la versió castellana de l’obra,
com per fer-se ressò de l’èxit
que havia tingut el muntatge
londinenc de Peter Hall, en el
qual aquell element –la reme-
moració– s’erigia, aleshores sí,
en el centre mateix de la situa-
ció teatral.
De sempre, el text de Harold

Pinter m’ha semblat dels més
atractius i inquietants de tota la
producció del Nobel anglès. I
des d’aquesta estimació goso
dir que aramateix, gràcies al ri-
gor de Sergi Belbel i al treball
de tres intèrprets de primera,
els aficionats locals tenen, te-
nim la sort de poder assistir a
un espectacle de manufactura
exquisida, immillorable. Empo-
deu creure: aquest Vells temps
de la Beckett podria triomfar
en els escenaris més exigents
del planeta, que diria Deeley, el
personatge masculí de l’obra,
que defuig la paraula “món”
per les seves “ressonàncies pre-
tensioses”.
A partir de la traducció impe-

cable de Joan Sellent, Belbel ha
posat dempeus una filigrana
dramàtica que, sota l’aparença
d’una comèdia burgesa intrans-
cendent, amaga terratrèmols
emocionals d’intensitat diver-
sa. La causa? La corrua de re-
cords que fa circular l’Anna (Síl-
via Bel), l’amiga de joventut de
Kate (Míriam Alemany), la do-
na de Deeley (Carles Mar-
tínez). Els protagonistes de
Vells temps comprovaran que
no poden recórrer impune-
ment les ziga-zagues de la vella
memòria i que les evocacions
detallades de la forastera, poua-
des de vint anys enrere, trasbal-
sen l’equilibri probablement
fràgil del matrimoni sembrant
recels, episodis obscurs, desit-
jos insatisfets... I mentre el pas-
sat reviu entre llums i ombres,
entre certeses i dubtes, Pinter
mateix sembla que es divertei-
xi enfrontant l’espectador a
uns interrogants capitals sobre
els possibles errors que hi pot
haver en la crònica de l’Anna, i
suggerint, fins i tot, un eventua-
litat major susceptible de dina-
mitar l’objectivitat de l’anècdo-
ta: és real, la presència de
l’Anna? No podria ser l’instru-
ment que s’inventenKate iDee-
ley per revisar el seu matrimo-

ni des que reben la carta de la
dona?
Nodirémai que la virtut prin-

cipal d’un director sigui obeir
al peu de la lletra les acotacions
de l’autor. En Pinter, però, fer-
ho és una necessitat, atès que el
més lleu moviment d’un perso-
natge pot ser indici de grans
commocions interiors. Consci-
ent d’això, Belbel ha fet un tre-
ballmodèlic,minuciós, delsmi-
llors de la seva prolífica carre-
ra. I a les seves ordres, Sílvia
Bel és unadona distesa,merave-
llosament segura, Alamany una
esfinx impressionant, carrega-
da de silencis estrepitosos, i
Martínez el marit perfecte,
commovedor, un personatge li-
teralment colossal.c

ARXIU

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
steu estressat? La crisi
us ha provocat idees
negatives? Creieu que
les coses van mala-

ment?El director i escenògraf Ia-
go Pericot (elMasnou, 1929) aca-
ba de recuperar un aparell per ta-
llar de soca-rel les penes acumu-
lades durant aquests anys de re-
cessió. Una guillotina. Que faran
funcionar els espectadors. Però
que només tallarà capsmetafòri-
cament. El públic que acudeixi
al vestíbul del Mercat de les
Flors des d’avui i fins dissabte
trobarà la instal·lació Guillotina,

que forma part del festival Grec i
que podrà fer funcionar de franc
amb unes tauletes o una aplica-
ció de mòbil. Faran pujar la fulla
lentament mentre pensen què hi
poden tallar. I des-
prés caurà vertigino-
sament per produir
una gran catarsi.
“En preguntar a la

gent com els va la vi-
da, emdeienquemala-
ment. Elsmés optimis-
tes afirmaven que ana-
ven fent. Hi ha molt
ambient de desànim”,
diu el veterà creador.
I comque també va es-
tudiar psicologia, va

pensar que una guillotina podia
provocar un cert alleujament. Ai-
xí que ha treballat durant un any
i mig sense cobrar res per disse-
nyar-la: l’aparell l’ha pagat In-

dústries Jové Balasch
i serà instal·lat al seu
museu a l’aire lliure
La Vinya dels Artis-
tes, al Celler Mas
Blanch i Jové. La gui-
llotina ja està llesta.
Tota unametàfora, pe-
rò molt física, amb la
qual el públic “podrà
pensar en les coses
que voldria tallar.
Fins i tot pernil”, som-
riu Pericot.c
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PVP YAMAHA T-MAX: 10.749 €. Entrada del 25% (2.687,25 €). Importe solicitado: 8.061,75 €. Importe total inanciado: 8.268,46 € (incluida comisión de formalización del 2,56410%: 206,71 €). Importe mensualidad: 35
cuotas de 137,85 € y una última cuota de 4.825,47 €. Prima de seguro mensual: 11,58 € (impuestos incluidos). Importe total a domiciliar: 35 cuotas de 149,43 € y una última cuota de 4.837,05 €. Importe total adeudado:
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ESTRENA T-MAX CADA 3 ANYS

PER 150€ AL MES

www.yamaha-motor.es

Amb MiYamaha, l’estrenes avui sense compromís i ja decidiràs d'aquí a 3 anys
quina opció t’interessa més: quedar-te-la, tornar-la o estrenar una nova
T-MAX. Informa't al teu concessionari oicial Yamaha més proper.

Entrada 2.687,25€ / 35 quotes de 149,43€ i una última quota de 4.837,05€

MadameGuillotinealGrec
Iago Pericot porta una guillotina alMercat per tallar la crisi


