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Vells temps

na prèvia: la funció a la qual vaig assistir era una preestrena en forma
d’assaig general. Cal assumir que alguns dels cargols del muntatge potser encara
no estaven del tot collats. Però ja avanço que, no obstant això, els resultats van ser
més que notables.

Voleu emocions? Poseu dues, tres persones, en una habitació i espereu. Harold
Pinter ha explorat i explotat com ningú la fórmula dels drames claustrofòbics
basats en un grup reduït de personatges que s’ha d’enfrontar al traumàtic procés
de fer net i ajustar comptes. A través de diàlegs secs i sovint aparentment banals,
el britànic acostuma a acarnissar-se amb les seves criatures, que arrosseguen un
bonic floc de traumes i ressentiments. Recentment guardonat amb el Nobel,
Pinter és un activista polític, però les seves obres disten molt de devenir
pamfletàries; són, en canvi, incursions als avencs de l’ànima humana.

Per això quan algú –en aquest cas Rosa Novell– fa una versió de Vells temps,
la dirigeix i interpreta el seu principal personatge, cal pressuposar-li no només una
devoció de l’obra, sinó la valentia d’endinsar-se en el text fins a les darreres
conseqüències. Novell és Kate, una dona somniadora i amb aire absent que ja ha
deixat enrere la joventut. Viu en una casa solitària al costat de Deeley (Víctor Pi),
mascle alfa dominant i que es complau a fer ostensió de la seva superioritat
intel·lectual. La parella rep la visita d’Anna (Rosa Renom), que va ser única amiga
i companya de pis de Kate, en uns temps ja vells com indica el títol, a Londres.
Kate serà l’element pertorbador que trencarà l’equilibri del matrimoni i obligarà
la parella a enfrontar-se amb fantasmes passats que van ser enterrats, sí, però a
massa poca profunditat.

Vells temps gira també entorn de la possessió. Deeley sobre la seva esposa, però
també sobre l’amiga. I pel que fa a les dues noies, qui va posseir qui en aquells anys
remots a la capital? Són els tres personatges tres impostors? Pinter converteix els
seus personatges en translúcids de manera que, quan se superposen, la intersecció
resulta en un color tèrbol gens confortable.

I el curiós del cas és que, malgrat aquesta inconfortabilitat, l’obra no deixa de
tenir aparença de comèdia. Hi ha un humor latent al llarg de gairebé tota l’obra
que encara accentua més el mal rotllo del final. Bona part de la màgia correspon
al personatge de la Kate, que Novell interpreta amb una delicadesa extrema i
exquisida. Són solvents també les actuacions de Víctor Pi i Rosa Renom, però la
màgia vertadera l’acapara una Novell més hipnòtica i líquida que mai. Per fer-se
una idea del tipus de composició que requereix un personatge tan peculiar, és
il·lustrativa la llista de les actrius que l’han encarnat anteriorment: Julie Christie,
Miranda Richardson, Liv Ullman, Delphine Seyrig...

Les vibracions que descriu Pinter són somortes i interiors. No és estrany,
doncs, que l’estatisme presideixi el muntatge. La posada en escena és també
lacònica, un fons prou pla, una xemeneia falsa com a símbol de l’escalfor de la llar
i una finestra a través de la qual mirar paisatge enllà, transportar-se a una de les
platges properes al casalot. Novell –ara com a directora– aconsegueix fer emergir
la força del text amb ben pocs elements. I l’economia gestual i escènica juga a favor
dels resultats. Fa poques temporades, Xavier Albertí va oferir una excel·lent
Traïció, de Harold Pinter, en un exercici de clarividència premonitòria, perquè
encara no se li havia concedit el Nobel. Però la concessió del premi no ha desfermat
cap febre per popularitzar-lo aquí. Vells temps repara aquesta manca de capacitat
de reacció i, si bé a través d’un espectacle de petit format, serveix per rescabalar del
relatiu poc esforç que l’escena barcelonina ha dedicat a donar a conèixer aquest
dramaturg fonamental, més enllà dels circuits alternatius.

(I una coda. L’obra havia de servir per reobrir la Sala Muntaner, després d’una
temporada llarga d’obres, i estar aleshores tres setmanes en cartell. Malaurada-
ment, els retards van frustrar aquestes previsions i la Sala Beckett ha acudit al
rescat del muntatge, però només li ha pogut atorgar uns pocs dies de funcions. Cal
esperar, doncs, que el públic barceloní tingui una nova oportunitat de conèixer el
muntatge un cop la Muntaner alci de nou el teló.)




