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L’espera va 
valer la pena

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

T
renta anys ha tardat en 
arribar Esperant Godot a 
la Beckett, on mai s’ha-
via estrenat, i l’espera 

ha valgut la pena. Perquè l’equip 
que ha aixecat una de les peces 
més prestigioses del nobel irlan-
dès Samuel Beckett ha fet possi-
ble que una obra publicada el 
1953 –amb les flames de la sego-
na guerra mundial encara can-
dents i amb tantes arestes– fluei-
xi sense que l’espectador es vegi 
desconcertat. 

¿Què demana en primer lloc 
aquesta tragicomèdia cabdal del 
teatre de l’absurd i de rerefons 

nihilista i existencialista?  Uns 
actors que es deixin atrapar pel 
joc que planteja Beckett. I  el di-
rector Ferran Utzet els té. Pol Ló-
pez i Nao Albet són Vladimir i Es-
tragó, els que esperen aquest 
enigmàtic ser superior, cosa que 
els porta per igual a la desespera-
ció i a l’esperança. El seu treball 
és enlluernador. Per compenetra-
ció i com transmeten els plecs del 
personatge. A Vladimir li toca 
contrarestar els titubejos d’Estra-
gó, un Nao Albet que desenvolu-
pa possiblement a la Beckett un 
dels millors treballs de la seva 
carrera. I ja és a dir. 

Tots dos es mouen amb aquell 
aire de clown que la peça demana 
perquè avui no caigui com una 
llosa sobre l’espectador. Els acom-
panyen Aitor Galisteo-Rocher 
(Pozzo) i Blai Juanet (Lucky). Són 
l’altra parella: un amo i un criat, 
més aviat un serf, víctima d’un se-
nyor despòtic i cruel. Es creuen de 
forma momentània en la vida de 
Vladimir i Estragó i bé que hi dei-
xen empremta. Perquè el rotund 
Galisteo, integrant de la compa-
nyia La Calòrica, i l’esmunyedís 
Juanet roben pla a qualsevol. 

 
FLUÏDESA I CURA / Utzet, mentres-
tant, deixa una altra direcció 
marca de la casa: fluïdesa en el rit-
me i cura extrema perquè res 
descarrili, i més amb una obra 
com aquesta que exigeix un pi-
lot avesat al capdavant de 
l’equip. No menys brillant és la 
traducció de Josep Pedrals, un al-
tre puntal del projecte, que ha 
atorgat una beneficiosa lleuge-
resa al text de Beckett. I que s’ha 
permès picades d’ullet diverti-
des com el de l’Empordanet i 
l’Empordabrut.  
 L’escenografia museística de 
Max Glaenzel converteix l’esce-
nari en un enorme quadro viu, 
amb un arbre sec i la il·lumina-
ció com a elements per dibui xar 
aquell temps que avança tan len-
tament. L’obra de Bec kett ha tor-
nat amb brillantor comparable, i 
sense el Tot del títol, el del recor-
dat muntatge de fa dues dècades 
de Lluís Pasqual, amb Anna Liza-
ran com a Vladimir. H

CRÒNICA  La Beckett ofereix una versió 
diàfana i lluïda d’‘Esperant Godot’

33 Pol López, Aitor Galisteo i Nao Albet, a ‘Esperant Godot’.

KIKU PIÑOL

Pol López i Nao 
Albet  despleguen  
un brillant joc com a 
parella protagonista
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