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Teatre

En l’obra de Harold Pinter és 
molt més important el que es 
diu que el que passa o ha 
passat. El realisme de l’autor de 
Vells temps està circumscrit a la 
paraula. Preguntar-se si el que 
s’afirma o recorda és cert o no 
és superflu. L’essencial és què 
es diu. Un cop expressat ja 
existeix i entra a formar part del 
joc. Tampoc no importa si els 
personatges són reals o 
imaginats, si la presència és 
física o una evocació. 
L’interessant és com teixeixen 
amb paraules un intricat combat 
d’apropiació de l’altre. Guanya 
el que imposa els seus records. 
Guanya potser el que calla, 
deixant als altres que buidin la 
seva memòria.

Sergi Belbel respecta 
l’ambigüitat per aportar una 
dosi extra de lleugeresa de 
teatre de bulevard. Pinter mai no 
va renegar de la comèdia 
tradicional britànica com a 
possible influència en el seu 
teatre, però la mantenia ben 
subjecta en el fons de les seves 

peces, ben vigilada per la 
mirada escrutadora de Beckett. 
Belbel la fa aflorar a la superfície 
fins que la deriva del joc a tres 
es fa tan fosca que no té més 
remei que tornar-la a ofegar. La 
sensació és estranya: com d’un 
cert penediment.

El repartiment (Míriam 
Alamany, Sílvia Bel i Carles 
Martínez) ocupa un escenari 
exageradament llarg –com una 
Felsenreitschule de Salzburg en 
miniatura–, antinaturalista, que 
aïlla els personatges i anima el 

públic a prendre partit entre ells 
amb la seva atenció. 
Interpretacions correctes, amb 
la Bel més ajustada en aquesta 
ambigüitat del ser o no ser. 
Somriure enigmàtic d’un 
inoportú fantasma del passat o 
de gat de Chesire. Martínez 
subratlla massa el to de mascle 
amenaçat i Alamany triga a 
entrar en l’enigma de la seva 
fèmina.–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Belbel ve de 
dirigir Dies feliços de Beckett.

Vells temps

Sala Beckett  
Fins al 27 de juny

L’òpera contemporània té molt 
poques oportunitats de treure el 
cap a la nostra ciutat i creiem 
molt encertat que el TNC faci el 
que el Liceu ha estat sempre 
incapaç de fer amb molt menys 
pressupost. L’eclipsi és una 
tragicomèdia basada en l’obra 
de Paco Zarzoso tot i que el 
llibret el firma el mateix 
compositor Alberto García 
Demestres. I es nota.

Òpera contemporània però 
sobre un argument molt clàssic 
del món líric. Un casament, 
entre dues noies, que no sabem 

si arribarà a bon port. Una 
examant d’una d’elles. El seu 
germà pintor que veu les noces 
com un negoci i un pare, 
esplèndid Antoni Comas, que el 
que vol és un fill de la seva jove. 

Quin argument i quins 
personatges esbojarrats per 
una funció molt ben conduïda 
per Xavier Albertí, director 
d’escena, tot i que poc 
agosarada en relació al que 
demanava el relat. Massa 
clàssic, encara que  funcional, 
l’espai escènic de Llorenç 
Corbella i més adequat el 
vestuari de Montse Amenós. 
Bons cantants que són bons 
actors i quan toca, graciosos. A 
la fi, el que resulta més 
contemporani de la funció és la 
partitura, que sona esplèndida. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU ¿La primera òpera 
sobre lesbianes de la història?

L’eclipsi

TNC. Fins al 13 de juliol

DE LA SETMANA
L’OBRA

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
CELS
La tropa d’Oriol Broggi ha fet el 
ple: no sols ha muntat aquest 
thriller poètic de Wajdi Mouawad 
amb tremp, sinó que a sobre està 
tenint un gran èxit de públic. 

 Biblioteca de Catalunya. De 
dimarts a diumenge

02. 
TAUBERBACH
Alain Platel és, ras i curt, 
el millor. L’home que ha fet 
avançar la dansa contemporània 
europea amb passes de gegant. 
Qualsevol espectacle seu és un 
xut d’imaginació.  Teatre Lliure: 
Montjuïc. De dv. 11 a dg. 13

03. 
NUMAX-FAGOR-PLUS
Els espectacles de Roger Bernat 
són un misteri, però aquest ve 
avalat per una versió prèvia 
reeixida a Temporada Alta. Aquí, a 
més, hi ha la poeta Núria Martínez 
Vernis.  Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. De dj. 10 a ds. 12

04. 
NEW ORDER
L’obra de Sergi Pompermayer és 
la primera obra punk del teatre 
contemporani català. L’última 
escena és antològica. Estan 
avisats.  Sala FlyHard. De dijous 
a dilluns

05. 
EL ZOO DE VIDRE
Veure Míriam Iscla fent d’Amanda 
Wingfield és un plaer que no 
podreu repetir quan l’obra de 
Tennessee Williams toqui el 
dos del Goya!  Teatre Goya 
Codorníu. De dt. a dg.

Tots les crítiques  
a timeout.cat
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