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ARTS ESCÈNIQUES // CONTROVÈRSIA

Jordi Coca demana al Govern "un canvi de rumb" al TNC 

L'autor, que dirigeix 'Tempesta a les mans' a l'Espai Brossa, afirma que la programació del teatre
públic respon "a gustos personals"

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Jordi Coca espera que el nou govern de la Generalitat farà pròximament "un canvi de rumb" al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), un espai públic subvencionat en la seva totalitat per la Conselleria de
Cultura. El dramaturg i director teatral és molt crític amb el teatre dirigit per Domènec Reixach. "No
denuncio la programació, sinó el model que s'aplica", una línia que respon "a gustos personals",
opina Coca, guionista i director de Tempesta a les mans, un muntatge que protagonitza el mag
Hausson. Es representarà a l'Espai Escènic Brossa entre el 27 de febrer i el 4 d'abril.
Segons Coca és "incomprensible" que al TNC "s'oblidi contínuament una bona part de la realitat
dramàtica catalana del segle XX, gent com Josep Maria Palau i Fabre i Joan Oliver". L'autor
compara la situació amb la d'algú que decideix organitzar una mostra sobre art contemporani, "i opta
per prescindir de les obres de Miró i Tàpies perquè són artistes que no li agraden".
Coca confia que la nova consellera de Cultura, Caterina Mieras, introduirà els canvis necessaris d'aquí
uns mesos, "suposo que quan hagi passat la gaita del Fòrum", apunta Coca, en una clara referència
al fet que Reixach sigui substituït. "I si el problema és que hi ha un contracte blindat, s'ha de
denunciar". Aquesta mena d'acords van ser prohibits pel Govern de CiU el 1994. Coca cita Lluís
Pasqual, amb experiència en la gestió de teatres, com el director ideal.
L'escriptor és un defensor dels teatres públics i de les sales alternatives, uns espais que han sabut
"personalitzar la seva oferta", afirma. Alaba l'Espai Brossa, "un local on s'experimenta, sense que
s'hagi d'apostar necessàriament per teatre intel.lectual, i es programen gèneres parateatrals".
Tempesta a les mans, que juntament amb Hausson interpreten les actrius Carme Callol i Maria Ribera,
té com a tema central l'engany. El protagonista és un home que es debat entre dues dones, la seva
parella i una jove irreal a qui idealitza. Però aquest punt de partida no és res més que l'excusa de la qual
Coca se serveix per recrear "un joc en què res és el que sembla i que requereix la complicitat de
l'espectador".
L'engany està present en tot el muntatge, des de les relacions entre els personatges (l'escena inicial,
una discussió entre la parella protagonista, es repeteix tres vegades amb modificacions en el
comportament de la dona) fins a l'escenografia (una casa amb una decoració kitch i molt poc
convencional).
L'home no parla, es comunica a través de manipulacions i trucs perquè una de les seves obsessions és
mostrar l'enorme bellesa que s'amaga darrere de la il.lusió. De fet la màgia és el llenguatge principal,
encara que no l'únic. Els efectes s'intercalen amb música de jazz i fragments de films, de Buster Keaton
a Alfred Hitchcock, relacionats amb el que passa a l'escenari. És un espectacle al qual s'ha d'entrar a
través dels sentits "i a què el públic ha d'assistir predisposat a ser enganyat", sosté Coca.

QUIM ROSER / Jordi Coca, ahir, durant la presentació de
Tempesta a les mans a l’espai Brossa.
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