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ARTS ESCÈNIQUES

Vells temps SALA BECKETT  

El gran valor del teatre de Ha-
rold Pinter és la capacitat de 
penetrar en els forats de l’àni-

ma humana, de descobrir el precipi-
ci que hi ha darrere de les qüestions 
quotidianes. Els seus personatges 
són de carn i ossos, però en les seves 
actituds desvelen desconcertants 
reaccions, recels i pors. Vells temps, 
com sol passar amb Pinter, presen-
ta una situació normal, la d’una pa-
rella de britànics que viuen al camp, 
travessada per l’arribada d’una ami-
ga de joventut de la dona.  

Però, sobre la superfície argu-
mental, Pinter aboca una mirada 
sobre uns fets que mostren una llui-
ta pel poder, pel sotmetiment, i ho 
fa amb tota la claredat de què els 
seus personatges no són capaços. 
Són les febleses i les contradiccions 
de l’ésser humà passades per l’ex-
periència de l’autor i mostrades 
amb tota la boirina que envolta la 
vida i les emocions.  
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Quan la boirina 
s’instal·la  

sobre el record

A Vells temps, la boirina s’ins-
tal·la sobre el record, la memòria en 
un joc no exempt de suspens i d’hu-
mor. Humor de somriure que brolla 
de la contraposició entre el perfil 
dels personatges i la seva presència 
escènica.  

Sergi Belbel ha dirigit Vells 
temps com el que és, una partitura. 
Amb tres excepcionals intèrprets, 
Sílvia Bel, Carles Martínez i Mire-
ia Aixalà, moguts per una química 
de grup que neutralitza qualsevol 
errada. Sorprenent l’espai escènic, 
tot i que funcioni una mica en con-
tra de l’opressió que necessita la 
funció de Pinter. No se la perdin. És 
del tot recomanable.e

Les criades de Genet 
INSTITUT DEL TEATRE 

El cervell és autònom quan ac-
tiva els seus mecanismes per 
identificar una imatge pode-

rosa. Sala Ovidi Montllor. Festival 
Grec. Tres actrius sud-coreanes del 
Sadari Movement Laboratory inter-
preten Les criades de Genet. Les 
imatges, com si fossin llampecs, en-
vaeixen el cap. Empenyen per esta-
blir l’enllaç adequat. Una reacció im-
periosa al moviment artificial, a la 
nuesa grotesca, al rostre pintat sobre 
una màscara, a la simbiosi amb els 
objectes. No hi ha manera de posar 
nom a aquesta idea. Una ajuda: no-
més s’ha de pensar en les excel·lents 
actrius com a autòmats. Només s’ha 
d’agregar una forta sensació de ter-
ror i la imatge es revela. Aquestes 
“criades” són germanes de les nines 
diabòliques que protagonitzen les 
produccions dels germans Quay, 
mestres de l’stop-motion.  

El conte sadomasoquista de Ge-
net –un relat malsà des de la prime-
ra línia d’amor-odi, de rebuig i ado-
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Nines diabòliques  
arribades d’Orient

ració– podria participar de l’univers 
inquietant dels Quay. Però ha estat 
Do Wan Im, director de la compa-
nyia Sadari Movement Laboratory, 
qui ha traslladat el triangle pervers 
de dos criades i la seva mestressa (fi-
gurí vuitcentista de moda parisen-
ca) a l’estètica d’un curt d’animació 
d’estètica underground. Les dues 
actrius que interpreten les criades 
dominen el llenguatge físic per con-
vèncer-nos de la inhumanitat dels 
seus personatges. Controlen la veu 
per generar un estat d’inquietud de 
cossos posseïts per altres ànimes. 
Més genetià, impossible.e

La partida TEATRE ROMEA 

Una de les primeres obres del 
britànic Patrick Marber, au-
tor de Closer. Una obra que 

comença gairebé com una comèdia 
de situació a la cuina d’un restaurant 
amb personatges molt quotidians i 
que camina lentament cap a l’esce-
na final amb un cert suspens per l’ar-
ribada d’un convidat inesperat.  

Un text que parla de les relacions 
paternofilials, de l’amistat i dels 
somnis d’un grup d’homes molt sols 
que conviuen en un petit restaurant 
on cada diumenge a la nit juguen 
una partida de pòquer d’aficionats. 
Però l’autèntica partida és la de la 
vida, la que juguem tots. I en el món 
real, fora dels escenaris, el cert és 
que tots apostem.  

Un magnífic Ramon Madaula és 
l’Esteve, l’amo del restaurant i el 
pare del Carles (Oriol Vila), un ba-
la perduda, però també una mena 
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La partida 
important  
no és la de 

pòquer  

de cap de família que aconsella i 
cuida els treballadors, a la seva 
manera. Un personatge segur d’ell 
mateix, ferm però suau. La partida 
és una obra d’actors. Ells han 
d’omplir de vida els personatges. 
I a fe que tots ho aconsegueixen 
sobradament.  

Qui porta l’aigua al seu molí, pe-
rò, són Marc Rodríguez, com un ei-
xelebrat, divertit i simpàtic cam-
brer, i Andreu Benito (Ash), com 
un ombriu professional del joc sen-
se altra vida que el món de les car-
tes. A la bona direcció d’actors s’hi 
ha de sumar l’excel·lent, per viva, 
traducció de Cristina Genebat i 
l’encertat ritme d’una funció molt 
recomanable.e 

Ramon 
Madaula és 
l’Esteve, l’amo 
del restaurant i 
el pare del 
Carles, que 
interpreta 
Oriol Vila.  
DAVID RUANO

El bon lladre TEATRE LLIURE 

Una de les maneres de retratar 
l’hampa és amb una fotogra-
fia de realisme brut. L’anti-

glamur dels mafiosos de classe mit-
jana i els seus sicaris de violència 
obrera. Els baixos fons de les pel·lí-
cules de Guy Ritchie. Delinqüència 
suburbana. Imprescindible un pub 
de barri, un paisatge de blocs d’ha-
bitatges socials i la prosperitat vul-
gar d’una urbanització de construc-
ció recent. Cels grisos i qualsevol ac-
cent de la Commonwealth, fins i tot 
australià (toca reivindicar Animal 
Kingdom, de David Michôd).  

Conor McPherson –l’autor de La 
presa– agafa un d’aquests personat-
ges menors, els que es dediquen a 
posar cara i sang a les amenaces del 
seu cap amb pistoles, punys ameri-
cans i pals, un mandao qualsevol 
que t’aborda a la barra d’un bar i et 
deixa anar, entre copa i copa, el mo-
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La humilitat  
i la seducció 

d’un petit gran 
mafiós 

nòleg de la seva vida. Deu anys de 
condemna per un encàrrec que va 
sortir malament. Un bon tipus amb 
un ofici no convencional. Té ganes 
de confessar-se, de descarregar so-
bre el desconegut aquella història 
que li va complicar per sempre més 
l’existència, i que va acabar amb els 
pocs somnis que tenia. 

Josep Julien està magnífic. Només 
per gaudir de la humanitat del seu an-
tiheroi s’ha de demanar que El bon 
lladre es vegi en temporada. Un relat 
de “mala sort” que ell bolca amb la hu-
militat de l’apallissat. Julien trans-
met una mirada que implora que l’es-
coltin, amb tots els matisos –ex-
cel·lents els buits per recompondre la 
memòria– que la direcció de Xicu 
Masó ha sabut introduir-hi per capti-
var amb el conte d’un perdedor.e

Mireia Aixalà, 
Carles 
Martínez i 
Sílvia Bel. 
DAVID RUANO

Josep Julien és l’antiheroi d’El 
bon lladre. DAVID RUANO

Una de les actrius que interpreta 
Les criades de Genet. JOSEP AZNAR 


