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ada autor té un món. I, possible-
ment, un tipus de públic ben di-
ferent. Aquesta evidència es pot

contrastar amb els tres exemples d’aquest
recull. Josep Maria Benet i Jornet, Yasmina
Reza i Lars Norén afloren la part més o
menys fosca de l’ànima en tres obres que
estan en cartell. Bon viatge interior!

‘L’habitació del nen’
a Víctor Álvaro construeix l’obra a partir
d’un teatre psicològic que vol ser fosc, am-
bigu, inquietant. A escena, només els dos
pares i la presència anòmala del seu fill. El
públic hauria de decidir quina de les dues
veritats és la real: si la del pare o la de la
mare. El repte és mantenir la incertesa fins
al final. Però fragmentar l’escena inicial i
presentar-la en format de vídeo, sembla
decantar l’opinió de l’espectador cap a un
mateix costat a diferència que en la versió
recordada del 2002 al Lliure de Gràcia.
L’amargor dóna una pàtina de drama dels
80, quan el repte és plantejar-ho avui com
un tràgic drama que tothom pot patir. El
paper de Santi Ricart és positiu, vol passar
pàgina, mentre que el de Savina Figueras
apareix enfonsat en una depressió. Des
d’una aparença molt fosca, cal trobar-hi
més matisos per dotar de més color les es-
cenes. La companyia Gataro ha abandonat
per a aquesta producció el seu format ex-
pressionista. Era imprescindible, certa-
ment, per defensar una situació que par-
teix d’un fet que podria ser real i que la
mala consciència dels dos pares converteix
en una autotortura imposada. 

‘Art’
a Art és l’obra amb què Yasmina Reza va
esclatar a Catalunya. Se n’havien pogut
veure dues produccions fa uns quants
anys, sempre amb un repartiment contras-
tat. Ningú no s’havia atrevit a plantejar
l’opció de fer-la en català. Pere Arquillué
torna a marcar-se un personatge de comè-
dia, benèvol i despistat, d’una tolerància
que exaspera. Acostumats a veure’l en pa-
pers dramàtics, aquest aire fresc li ve molt
bé a la seva trajectòria. Francesc Orella és
aquell amic enginyer, pragmàtic, sempre
borinot i inconformista que pretén anar
en contra de les modes. I Lluís Villanueva,
el nou col·leccionista que pretén imposar el
seu coneixement cultural. Yasmina Reza
juga amb del fet que el públic tingui infor-
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mació abans que els mateixos personatges
per potenciar el riure d’aquesta comèdia
de bulevard: des d’una anècdota aparent-
ment insignificant es concentra una tem-
pesta. La mirada del director Miquel Gór-
riz busca donar molta lleugeresa a les to-
pades amistoses. Només en el moment
culminant els dos antagònics se situen als
laterals d’un sofà que recorda més una
trinxera que no pas un espai de convivèn-
cia. L’agilitat escènica permet que els es-

pais es juxtaposin, pràcticament. L’espai
escènic és un altre dels valors d’una obra
que fa un clam al minimalisme fins dur-lo
a extrems absurds (com pretendre seure
còmodament en una cadira asimètrica). El
sofà és un element sobre el qual es transita
i no s’abusa de seure-hi (el gran pànic de
tot director que tem que perdi frescor
l’obra). Reza reescriu un Per un sí o per un
no benèvolament. La incorporació del mit-
jancer desactiva la bomba que podria posar
fi a l’amistat. El públic sabrà si la controvèr-
sia per l’opinió d’un quadre abstracte refer-
marà l’amistat o la deixarà en un abisme
que trencarà a la pròxima discussió.

‘El coratge de matar’
a Lars Norén insisteix que no li interessa
gaire descobrir gaire res del que pensen ni
que són els personatges. Només pretén en-
senyar el que fan. És la seva manera, ben
crua i nòrdica, d’ensenyar uns personatges
solitaris, carregats de dolor i de pèrdua,
que malden per sobreviure amb un mínim
de dignitat. En realitat, tots tres personat-
ges se saben perdedors, amb un destí (dife-
rent per a cada un d’ells) que els ofega. En
realitat, aquest futur immediat tràgic se
l’han anat treballant, des del seu isolament,
des de la infància. Pederàstia, perdició de
la joventut, venjança. Tot són ports que
Lars Norén explota en una peça dura, sen-
se concessions i amb final abrupte. Magda
Puyo exprimeix els actors amb situacions
degradants, tics malaltissos i dolors a l’àni-
ma. L’entrega és absoluta, només pot ser-
ho així. ❋

Tensió.
A ‘L’habitació del
nen’ els
personatges
transmeten
l’angúnia a
l’espectador
PAU SAVALL

L’HABITACIÓ DEL NEN
Josep Maria Benet i Jornet
Direcció: Víctor Álvaro
Intèrprets: Savina Figueras, Santi Ricart
Lloc i dia: Teatre Almeria, 3 d’octubre fins al 5
de novembre

ART
Yasmina Reza
Direcció: Miguel Gòrriz
Intèrprets: Francesc Orella, Pere Arquillué i
Lluís Villanueva
Lloc i dia: Municipal de Girona. Temporada
Alta. Diumenge,9 d’octubre. El 20 d’octubre
arrenca temporada al Goya

EL CORATGE DE MATAR
Lars Norén
Direcció: Magda Puyo
Intèrprets: Nao Albet, Manel Barceló, María
Rodríguez
Lloc i dia: Sala Petita del TNC. Dimecres, 12
d’octubre. Fins al 30 d’octubre.
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DARRERE LES BAMBOLINES J.B.

eivindica la categoria dels Premis
de la Crítica per als traductors.
Perquè, creu, cal donar visibilitat

a un treball silenc i artesanal que permet
accedir al teatre universal, sense necessi-
tat de títols acadèmics. Són el converti-
dor imprescindible.

Tradueix només teatre?
També tradueixo narrativa, assaig i lite-
ratura infantil i juvenil.
De quins idiomes?
De l’alemany i l’anglès, principalment.
També he traduït a quatre mans del fran-
cès, el portuguès i fins i tot del rus.
Són textos que proposa o que li proposen?
Normalment són obres que s’han de dur
a escena. També em poden encarregar la
traducció d’una peça que, en principi,
només es vol publicar i que potser a la
llarga alguna companyia decideix repre-
sentar. És el cas, per exemple, de l’obra de
Brecht Els fusells de la senyora Carrar, que
l’Institut del Teatre va editar fa anys i que
fa pocs mesos es va poder veure, adapta-
da, a Barcelona.
El traductor encara és massa invisible.
Sí. Les editorials i la premsa cada cop més
fan constar el nom del traductor al lloc que
li correspon, però encara massa sovint la
nostra feina passa desapercebuda, i tampoc
no es paga com caldria. La tasca que fem de
transmissors, d’introductors de textos, de
dramaturgs, és molt important. Només cal
mirar la cartellera de Barcelona; seria molt
més pobra sense la nostra feina.
Gràcies als encàrrecs, deu descobrir autors
i històries que desconeixia…
Això és per a mi un dels privilegis i al·li-
cients d’aquesta feina. Segurament d’una
altra manera no hauria accedit a textos i
escriptors que la traducció m’ha permès
conèixer a fons.
Acostuma a traduir els mateixos dramaturgs,

R
“Traduir
és decidir”

Anna Soler Horta
TRADUCTORA

com fan alguns traductors de novel·la?
He traduït obres molt diverses, perquè la
tria depèn generalment de les compa-
nyies de teatre o dels directors que fan
l’encàrrec.
Tota traducció és una traïció.
És el tòpic que se sol associar a la feina de
traduir. La feina del traductor és traslla-
dar al seu idioma el sentit i el to de l’au-
tor original. De vegades, segons el text de
què es parteix, la traducció s’acosta més a
una adaptació o una recreació. És el cas,
per exemple, de les obres de Valère Nova-
rina, que crea paraules noves en francès i
obliga a fer el mateix procés en català.
Amb altres autors, com Thomas Bern-
hard, de qui he traduït un parell d’obres,
has de ser més literal i aferrar-te al text de
partida. Per a mi traduir és decidir.
Hi ha un diàleg entre el director de l’obra i
el traductor?
He tingut la sort, en la majoria de traduc-
cions de teatre, de poder seguir el procés
d’assajos. En una primera lectura dels ac-
tors, ja veus si hi ha alguna cosa que no
funciona i cal ajustar la traducció. Nor-
malment el teatre s’escriu per ser dit dalt
d’un escenari. L’espectador ha de rebre i
comprendre el que diuen els actors de
manera immediata. A més, cal tenir molt
en compte l’oralitat del text. Sempre em
llegeixo en veu alta la traducció d’una
obra per comprovar si funciona pel que
fa al ritme, la música, la respiració.
Varia molt la musicalitat segons la llengua i
l’autor?
Sí, és clar. Cada autor té una música prò-
pia, i has d’intentar traslladar-la, trobar
una música que funcioni en català. El
text ha de ser harmònic.
Hi ha competència entre els traductors?
És un món una mica tancat. És difícil de-
dicar-se a la traducció teatral si no conei-
xes el sector. D’altra banda, la feina dels
traductors és força solitària, tot i que ens
trobem entre nosaltres en alguns actes o
a través d’internet. Traduir és una feina
artesana. Per sort, els traductors automà-
tics encara no ens poden substituir; la
traducció literària és com una feina de
marqueteria.
Quant temps necessita per traduir una obra
de teatre? Quant en té, habitualment?
Depèn molt de la data de l’estrena. Però
acostumo a necessitar menys temps que
quan tradueixo altres gèneres, bàsica-
ment perquè les peces teatrals solen ser
més breus que una novel·la o un assaig.
Ara, tot depèn dels entrebancs que plan-
tegi el text de partida.
Ha hagut de corregir algun autor? També
n’hi ha que no escriuen bé, tot i que se’ls
tradueixi a altres llengües.
Crec que en teatre no m’hi he trobat mai.
En general, però, sí que és cert que es pu-
blica molt i que alguns cops el traductor
millora l’original. També passa que les
traduccions s’han d’anar renovant per
adaptar-les als nostres temps. ❋

Terrible paradoxa. La feina
artesanal d’un traductor és la de
traslladar amb eficàcia la
intenció d’un autor a públics
d’altres llengües. El seu objectiu
és convertir-se en un vidre al
màxim de transparent. Però,
alhora, se senten amb la
necessitat de fer-se visibles. Que
els reconeguin el sector teatral,
les editorials, els espectadors.
Perquè la seva feina és
imprescindible per convertir un
text en universal. Tot i que la
seva voluntat és que la versió
sigui ben fidel a l’original mirant
de no deixar-hi petjada,
reivindiquen el lloc que els
pertoca, a les bambolines. Anna
Soler Horta és un exponent
d’aquest grup selecte.
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Google no
és una
amenaça per
a la traducció
literària


