
T

Q
U
È
FE
M

1
6
/1
0
/2
0
1
5

14

Hodeia fa deu anys, en un
discurs d’acceptació del
PremiNobel de literatura,
queAlbert Prat, el director
d’aquesta proposta (i alhora
un excel·lent actor) ha volgut
recuperar per presentar el
seu espectacle. Harold Pinter
recordava llavors com el 1958
havia escrit que segons ell no
existia gaire diferència entre
el que és real i el que no ho és,
ni entre el que és veritat i és
fals. Deia també Pinter que,
malgrat que com a ciutadà (i
ciutadàmolt compromès,
en el seu cas) no li quedava
altra opció que intentar anar
sempre a la recerca de la
veritat, com a autor seguia
ben convençut que al teatre
la veritat és quelcomdel tot
esmunyedís. I per entendre
de quinamanera aquesta
ambigüitat i aquesta impossi-
bilitat d’accés a la veritat única
va formar part sempre del seu

teatre, només ens cal recordar
Terra de ningú,L’encarregat i
Vells temps, les tres obres de
Pinter que han passat per la
nostra cartellera al llarg de les
darreres temporades. Si vau
veure tots o algun d’aquests
espectacles, estareu d’acord
que en tots tres hi apareixen
personatges que acaben ficats

de quatre grapes en aquesta
contradicció d’intentar tota
l’estona esbrinar una veritat
que, commés esforços fas per
capturar-la, més sembla can-
viar de rostre a cada nova
paraula i a cada nou silenci. I
és que, com és també ben sa-
but, els silencis diuenmolt,
en les obres de Pinter.

Què vestirem, la pròxima
temporada?
Si teniu dubtes i voleu estar
ben assessorats, només ho
heu de preguntar al Bill (la
parella d’en Harry) o la Stella
(la parella d’en James). El Bill
i la Stella són dissenyadors
de roba. I precisament fa
pocs dies van coincidir en un
hotel de la ciutat de Leeds
en què estaven presentant
les seves noves col·leccions.
Allà, en aquell hotel, és on
va passar tot. O potser on no
va passar res del que podria
semblar que havia passat. En
qualsevol cas, el que passés
o no passés llavors, ha trobat
la manera de ficar-se en la
dinàmica d’aquestes dues pa-
relles i quedar-s’hi instal·lat.

No hi ha cap dubte: les adap-
tacions escèniques i les pel·lí-
cules basades en il·lustres an-
tecedents literaris s’enfronten
sempre a un poderós enemic
ben difícil d’abatre. En aquest
cas, el perill es troba en la fan-
tàstica capacitat suggeridora
de les lletres i les paraules, a
partir de les quals cada lector
s’ha creat una idea mental so-
bre els personatges i les seves
circumstàncies que sovint no
s’ajusta a allò que ara veuen
representat en un escena-
ri o reflectit en una pantalla.
La valoració resulta en molts
sentits injusta, perquè pas-
sa per alt l’enorme diferèn-
cia existent entre els diversos
llenguatges creatius. Però el
cert és que no hi ha res a fer:
quan el lector rebutja la trans-
lació al món real d’aquell món
i aquells rostres que s’havia
imaginat d’una determinada

manera i ara troba plasmats
d’una manera diferent, difícil-
ment el faràs canviar d’opinió.
En canvi, quan del que es trac-
ta és de l’adaptació escènica
d’una pel·lícula cèlebre, el cre-
ador escènic no ha de lluitar
contra la construcció imaginà-
ria del lector, sinó contra l’hip-
nòtic poder de les imatges,
contra la molt nítida i definida
imatge que té d’aquella histò-
ria i dels rostres que han de te-
nir els seus protagonistes; uns
rostres identificats amb els
d’uns determinats intèrprets
que sovint sembla ja impos-
sible d’intercanviar pel rostre
d’uns altres intèrprets fent els
mateixos papers. Per centrar-
nos ja del tot en el cas que ens
ocupa: de debò, algú pot pen-
sar en Andreu Benito quan veu
actuar Woody Allen?

Com ser fidel a Woody sense
deixar de ser un mateix
Doncs aquí teniu el primer i
molt notable triomf de Rigo-

la: no es tracta ja que Beni-
to et faci oblidar que abans
havies vist aquest personat-
ge interpretat pel seu mateix
creador. L’entitat escènica
que agafa aquest personatge
en mans de Benito adquireix
uns trets tan personals que,
fins i tot quan diu les matei-
xes paraules i viu les matei-
xes circumstàncies que el seu
antecedent, el veus totalment
independent d’ell. I el que val
per a Benito, val per a la resta

del no menys brillant quartet
que comparteix escenari amb
ell i amb tots nosaltres. Lite-
ralment, perquè el tan sobri
com excel·lent espai escènic
d’aquesta proposta està dis-
senyat com un quadrilàter a
tocar del públic i amb espec-
tadors barrejats fins i tot amb
els mateixos intèrprets que
crea una mena de molt peculi-
ar intimitat compartida. Quel-
com reforçat no solament pel
fet que sovint els personatges

s’adrecen directament a nos-
altres interpel·lant-nos amb
la seva mirada, sinó també
per la manera com la direc-
ció de Rigola potència una
mena d’encadenament entre
els diàlegs i les escenes que
va ple de complicitat. I tam-
bé en aquest cas, Rigola dó-
na un nou senyal de saviesa
escènica, quan transforma el
nerviosisme d’aquelles imat-
ges que Allen va filmar amb
la càmera a la mà en quelcom
que de vegades agafa les di-
mensions d’un distès col·loqui
de saló entorn d’una taula en-
voltada d’aquests sofàs i bu-
taques que tantes escenes de
matrimoni han presenciat, i
que han sigut també testimo-
ni de tantes converses entre
amics sobre l’amor i el desa-
mor, la rutina, la fidelitat i la
infidelitat. Converses sovint
tan divertides i alhora tan
amargues com aquest molt
notable espectacle.
La Villaroel
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Díaz (a l’esquerra) i Torrecilla, en l’univers de Pinter. FOTO: ROSER BLANCH

Les dues parelles d’amics del muntatge de Rigola. FOTO: PROJECTE FONAMENTUM

LA RUTA 40 S’ENDINSA EN EL TEATRE DE HAROLD PINTER EN COMPANYIA DE DUES PARELLES ENTRE

LES QUALS S’HA INSTAL·LAT L’OMBRA DE LA INCERTESA I LA POSSIBILITAT DE LA INFIDELITAT

La veritat és que potser mai
no sabrem tota la veritat
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Estem parlant d’una traï-
ció, per dir-ho com el títol
(Betrayed) d’una altra de les
grans obres de Pinter? Estem
parlant d’una fantasia, d’un
malentès, d’un desig projec-
tat però no materialitzat?
Comenceu a donar-hi voltes,
perquè això és justament el
que us tocarà fer també quan
assistiu a la representació
d’aquesta obra que va néixer
el 1961 amb forma de guió
televisiu, però que l’any
següent ja va fer el salt cap
als escenaris i es va estrenar
al llegendari teatreAldwych
de Londres gestionat llavors
per la Royal Shakespeare
Company. Una obra que,
seguint les acotacions de
Pinter, té lloc no pas tant a
l’elegant pis d’estil clàssic
que el Bill i el Harry com-
parteixen a l’exclusiu barri
londinenc de Belgravia i el no
menys elegant però sí força
més modernet apartament
del bonic barri de Chelsea en
què resideixen la Stella i en
James, sinó en el que Pinter
defineix com dues penínsules
separades per un promon-
tori amb cabina telefònica
incorporada. I amb quelcom
també de terra de ningú.


