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Isabel Coixet porta al Romea una història epistolar i literària 

• La sala estrena avui '84 Charing Cross Road', de Helene Hanff

JORDI SUBIRANA

La cineasta Isabel Coixet debuta com a directora teatral amb 84 Charing Cross Road, un text de Helene
Hanff en què retrata la relació epistolar entre la mateixa autora i el llibreter Frank Doel. L'amor per la
literatura, l'acostament a la relació entre dues persones desconegudes i la soledat són alguns dels
temes de què parla l'obra, que es representa des d'aquesta nit fins al 14 novembre al Teatre Romea de
Barcelona.

A Coixet li han ofert fer el salt als escenaris en diferents ocasions però sempre s'hi ha negat. "El
problema no és l'art que s'utilitza per comunicar sinó tenir afinitat amb un tema". El que li
interessa és explicar una història. Requerida sobre si s'ha assessorat per professionals, Coixet contesta
que no. "Sempre m'he llançat a la piscina. No he estudiat ni cine ni teatre sinó història. El que faig
és veure molts espectacles i pel.lícules. El que és primordial és saber què es vol explicar i com",
assegura.

De l'obra la va seduir la relació d'intimitat, rica i real, que es genera entre dues ànimes separades per un
oceà. "Encara que són diferents, l'amor per la literatura les uneix", avança Coixet. Precisament, la
passió per un tipus de llibres és un dels eixos. La novaiorquesa Hanff, "irònica i contradictòria",
detesta "les novel.letes" i estima els assajos i les cartes. Està obsessionada per la literatura anglesa
en general. Doel, "fred i discret", és l'empleat d'una llibreria de segona mà londinenca a qui Hanff
escriu per trobar bones edicions a mòdics preus.

"Parlen de diferents autors, de Bernard Shaw, Jane Austen, Virginia Woolf, Robert L.
Stevenson...", comenta la realitzadora, que va llegir el text el 1999. "Va ser una recomanació del
director de fotografia José Luis López Linares, que s'encarrega de posar la llum al muntatge".

En opinió de Coixet, l'evolució de la història personal entre Hanff i Doel és també de gran importància.
"A través de les cartes vas coneixent els personatges i observes com creix i s'alimenta la
relació". "Hi ha gent que creu que la peça és una història d'amor, tot i que no se'n parla mai",
afegeix Coixet, que destaca el paper que té tot el que no es diu, "allò que ningú esmenta però que a
mesura que avança la narració es fa més present".

La relació entre tots dos es prolonga des del 1949 fins al 1969, i en ella es reflexiona també sobre la
postguerra a Anglaterra. "Va ser una etapa dura, marcada per les penalitats econòmiques. Es va
racionar el menjar, no hi havia aigua calenta..."

Per narrar la història, Coixet divideix l'escenari en dos espais, l'apartament de l'escriptora i un racó de la
vella llibreria. L'escenografia, de Jon Berrondo, és una taula allargada, separada per munts de llibres. La
directora destaca la importància de la il.luminació, encara que tot el pes recau en els actors, Carme
Elias i Josep Minguell. "Interpreten personatges que no es coneixen, de manera que no s'utilitzen
diàlegs a l'ús; tampoc hi ha mirades". Coixet assegura haver treballat "des de les emocions".
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D'esquerra a dreta, Josep Minguell, Isabel Coixet i Carme Elias.
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