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� La passa tremolosa que
va fer Esteve Polls, de 85
anys, pujant per la corbata
de la Sala Gran a l’estrena
de dimarts al vespre no era
només la d’un avi que sap
recitar el vers de Josep Ma-
ria de Sagarra amb les pau-
ses que el fan saborós. El
bastó va ajudar a fer un gest
de justícia que li devia el
teatre català a aquest direc-
tor degà que ja prepara per
Sant Jordi 1.200 pàgines
amb unes memòries que
s’intueixen contundents.
Ell diu que ja té edat per dir
el que pensa sense necessi-
tat de (precisament) repen-
sar-s’ho. El Poema de Na-
dal, es tornarà a fer al TNC
per Nadal i Sant Esteve.

Josep Maria de Sagarra
clama per un Nadal amb
cor ingenu d’infant. El di-
rector cuina la recepta acu-
radament. Els pastors que
vetllen el ramat al foc són
esperits nets, que s’il·lusio-
nen per les bones notícies i
ho deixen tot, despreocu-
padament. Menys un. El
rabadà. És un pastor que
mandreja, queixós, des-
agraït. El saber teatral de
Polls es remunta sis dèca-
des enrere. La majoria dels
directors actuals encara ha-
vien de néixer. Va treballar
en la dècada dels cinquanta
fent temporada al Teatre
Romea. Era una feina sense
contracte, per la qual cosa
ara es troba amb la dificul-
tat de sobreviure amb una
pensió mínima. No li fa res
reconèixer-ho. Tot i que té
empenta per pensar un gra-
pat de projectes escènics
pels pròxims anys (proba-
blement l’imminent és la
producció en castellà de
Jugant a Molière, que va
estrenar al Mercat de les
Flors sense massa èxit i
amb una única actuació de
gira) comenta que ha de
treballar i cotitzar necessà-
riament, pensant sempre
que la vida encara se li
allargui temps.

Diuen que a Costa Rica
adoren el treball de Polls.
El 1966 es va traslladar a
l’Argentina amb la seva
dona, l’actriu Montserrat
Salvador, que feia una gira
americana amb una com-
panyia barcelonina. L’any
següent li van proposar
fundar i dirigir el Teatre
Nacional de Colòmbia. Del
1968 fins al 1973 va repetir
operació a Costa Rica. Va
tornar a Barcelona quan li
van oferir la direcció del

Teatre Nacional de Barce-
lona, impulsat per un mi-
nisteri franquista. Aquesta
companyia va desaparèixer
amb l’arribada de la demo-
cràcia.

Polls és un defensor del
teatre amable i amb bon
gust, comèdies enginyoses
que busquen el favor del
gran públic. Avui, i des de
ja fa anys, aquest segment
està copat per personatges
com Paco Moran i Joan Pe-
ra. Polls no s’estranya que
funcioni l’Òscar, una ma-
leta, dues maletes, tres ma-
letes. El que el deixa incrè-
dul és que els productors no
hi insisteixin. Coincideix
amb la tesi de directors
com Pep Anton Gómez Els
hereus (Villarroel, 2006)
en el fet de dignificar les
comèdies.

85 anys, i en forma
Polls no és material cadu-
cat. Evidentment, els seus
referents escènics no
combreguen amb la vio-
lència i la duresa actual.
Però els joves actors que
entren en contacte amb
ell, «el veneren per la se-
va manera d’assajar». Ho
diu Frederic Roda, impul-
sor del projecte nadalenc
al TNC. I ho declarava
Mariona Ribas, ara fa poc
més d’un any, en la pre-
sentació del cosit particu-
lar dels personatges de

Molière. De fet, va ser
Roda qui va provocar la
trobada entre el músic
Raül Fernàndez, Refree, i
el director. Efectivament,
el músic confessa que li
tremolen els dits quan in-
terpreta els últims com-
passos de Santa nit,
acompanyant la veu sali-
vada, sí, però de ritme
perfecte de Polls. El mun-
tatge, lent, en format qua-
si de pessebre vivent se
situa en unes golfes pol-
soses en què apareix un
naixement de mida natu-
ral d’entre els mals endre-
ços. També com a autò-
mats imprevisibles hi vi-
uen els músics que arran-
gen i reviscolen les tradi-
cionals nadales amb una
instrumentació i unes
veus que emociona i di-
verteix (quina troballa el
so amplificat amb un me-
gàfon de joguina) sense
faltar a la memòria col-
lectiva del Nadal melan-
giós.

Ara el director ha en-
trat al TNC. Ha reconci-
liat el seu orgull ferit. Pe-
rò alguns companys seus
en repartiments anteriors
lamenten el gest, perquè
el defineixen «d’almoi-
na». El barceloní de Cos-
ta Rica ha d’agrair el de-
tall del gestors actuals
d’una terra plena de raba-
dans desconfiats.

Esteve Polls, director degà del teatre a Catalunya, aconsegueix
estrenar un muntatge al Teatre Nacional després de 10 anys

d’insistència. Un acte de justícia i un espectacle preciós

JORDI BORDES / Barcelona

Maleït món del rabadà

Esteve Polls recitant, a la Sala Gran del TNC./ FERRAN MATEO




