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Un any després de la seva estrena al Teatro Palació Valdés, d'Avilés, de fer posterior temporada
al Teatro de la Abadia de Madrid i d'una exitosa gira per l'Estat espanyol, arriba a Barcelona una
de les obres primerenques i més especials de Harold Pinter: Invernadero. És un espectacle dels
que deixen petjada, una obra coral interpretada per Gonzalo de Castro, Javivi Gil Valle, Carlos
Martos, Ricardo Moya, Isabelle Stoffel, Tristan Ulloa i Jorge Usón. La direcció ha anat a càrrec de
Mario Gas. Es podrà veure únicament -improrrogable per motius d'agenda- del 10 al 21 de febrer
al Teatre Lliure de Montjuïc. Aquest matí ha tingut lloc la presentació als mitjans, en presència de
tots els actors. I l'actriu!

Mario Gas explica que el projecte va néixer quan José Luís Gómez, director de Teatro de la
Abadia, el va convidar a fer alguna cosa. "De seguida vaig proposar Pinter, perquè tenia al cap
aquesta obra fascinant. Ell la va escriure l'any 1958, la va guardar en un calaix i 20 anys després
la va retrobar. La va rellegir i li va agradar el que hi havia escrit. Va fer alguns canvis i es va
estrenar als anys 80, a Londres, dirigida per ell mateix. Des de llavors s'ha vist molt. És sempre
d'una actualitat sorprenent." El director n'està fascinat, entre d'altres coses, perquè "és un dels
Pinter's menys críptics de la seva carrera com escriptor, ja que també era actor i director. Sap dir
coses quan es volen dir, d'altres que no diuen res i silencis que ho diuem tot!"

La història transcorre al Invernadero, una mena de casa de repòs amb prestigi, però que en el fons
és una institució del govern. La gent hi va com si anés a un balneari però en realitat és un lloc on
se'ls aniquila física i mentalment. "És la casa dels horrors, però està explicada de manera que
cauen simpàtics. Em va fascinar, la vaig trobar divertidíssima, és l'obra que m'hagués agradat
escriure jo. No la coneixia", exposa Eduardo Mendoza, que signa la traducció i versió I continua:
"He intentat traslladar Pinter a l'escena sense cap interpretació personal, sent tan clar i tan ambigu
com ell mateix i deixant que flueixi. És una obra extraordinària, plena de comicitat i acidesa. El fet
d'haver-la escrit quan era jove li dona una força imparable i sense mesura."

És el dia de Nadal, en plena postguerra britànica. Al balneari hi ha un assassinat i una rifa d'un
ànec mort. També hi ha un topall que nigú sap qui és... És una successió de situacions que
freguen l'absurd, però meravellosament punyents. L'obra no perd actualitat perquè res no ha
canviat: "És profètica i contemporània. Parla del secretisme dels estats demòcrates. És
premonitòria i avançada a la seva època. I literàriament és molt brillant. Hi ha una anècdota que
explica que un dia que Pinter la va anar a veure, interpretada per una companyia que desconeixia,
va preguntar per què un actor havia fet una pausa en comptes de punts suspensius! Era molt
primmirat amb això i nosaltres hem seguit molt les seves acotacions", puntualitza Gas.

PARLEN ELS ACTORS

"Jo sóc Roote, un militar castigat a dirigir l'Invernadero. Un home amoral, envoltat de gent sinistra
que dirigeix un lloc despietat," diu Gonzalo de Castro. Tristan Ulloa és Gibbs, el segon de bord:
"També sóc sinistre, aterradament tranquil, de flema anglesa desesperant... M'agrada l'estil que li
ha donat el Mario, té a veure amb el teatre de l'absurd, ho ha portat al clown. Però m'aterra la
vigència d'aquest comportament del poder. El missatge de l'obra és que t'ensenya qui mou els fils.
És un balneari ple de gent suposadament professional, però que són molt incompetents. Es pretén



amansar-los o eliminar-los. Com a metàfora hi ha un naixement i una mort."

Isabelle Stoffel no se'n salva d'aquesta sinistralitat: "Sóc la Srta. Cutts, una dona que treballa al
Centre i que vol estar sempre aprop d'un home amb poder. Si hi ha un canvi de poder, ella canvia
d'home, usant la seva femineïtat...". Carlos Martos és Lamb, una mena de xai sacrificat: "Ell vol
ajudar i se l'utilitzarà com a conill d'índies", diu l'actor. Però continua: "Ell és una víctima i n'hi ha
més. Però no són els importants." Al que Mendoza afegeix: "L'obra parla dels botxins, sobre les
seves maneres de fer i manipular, el menyspreu envers aquells a qui dominen, la crueltat, l'afany
de fer-se mal posant el dit a la nafra que més cou per tal d'humiliar. Les víctimes no tenen
importància, el que vol Pinter és mostrar el mon dels opressors, que no fa feliços ni als opressors."

Gas insisteix en la literatura no críptica de Pinter, perquè ningú s'espanti: "Es un Pinter proper.
Utilitza un llenguatge on hi ha un torrent de paraules i la seva paraula és paròdica, histriònica. S'hi
ha d'anar sense problemes. Fa riure, tot i que el riure es congela."

En acabar s'ha parlat del tema dels titellaires tancats a la presó en un país on la corrupció no té
aturador. "Estem en una època de canvis. Passen coses per a les que no estem preparats, és un
campi qui pugui continu. Un dia es parla de Grècia, l'endemà això ja és vell. Hi ha un atemptat, i
també es fa vell perquè l'endemà hi ha refugiats. Què ens toca avui? Ens hauria de fer por estar
sempre pendents de l'anècdota present. Crec que les coses estan sortint de mare. Però les
notícies actualitzen cada dia la nostra obra, no pas al revés. És la grandesa de Pinter!"


