

Diputació de Barcelona. Ins

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        08/10/2004

Secció: Exit / Espectacles  Pàg:76

'84 CHARING CROSS ROAD', bon debut d'Isabel Coixet 

• Una funció intimista, per escoltar, que parla de petits sentiments

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTORA Helene Hanff
TEATRE Romea
ESTRENA 7 d'octubre

El debut en la direcció teatral d'Isabel Coixet manté en primera línia la seva atracció per parlar de
sentiments i intimitats, per facilitar a l'espectador allò ocult que sempre tenen els bons personatges; els
seus films Cosas que nunca te dije i Mi vida sin mí van per aquest camí.

A 84 Charing Cross Road, una història epistolar entre l'autora i guionista nord-americana Helene Hanff
(1916-1997) i Frank Doel, empleat d'una llibreria londinenca de llibres de segona mà, Isabel Coixet
s'apunta un nou èxit en aquesta línia. En això hi tenen molt a veure les interpretacions esplèndides de
Carme Elias i Josep Minguell, que omplen l'escenari de detalls i emoció.

Hanff va fixar els seus 20 anys de relació epistolar, basada d'entrada en peticions d'obres estranyes i
descatalogades, en un llibre sobre el qual James Roose va fer una versió per al teatre. A partir
d'aquestes cartes l'autor va construint la personalitat d'ella i d'ell, els seus trets menys exterioritzats, les
seves petites ambicions i, de manera especial, la seva quotidianitat, que es va impregnant de l'amor de
l'un i de l'altre pel món dels llibres.

Ens trobem, doncs, davant d'una obra sense una acció dramàtica que avanci al voltant d'un argument.
Les cartes s'intercanvien al llarg de dues dècades, en el context històric que va des dels anys posteriors
a la segona guerra mundial fins a finals de la dècada dels anys 60. Helene i Frank, que no es van arribar
a conèixer mai personalment, construeixen una relació personal, que va començar sent comercial, en
què abunden les confidències i afloren els sentiments.

Isabel Coixet dibuixa un espectacle detallista, en què Carme Elias i Josep Minguell poden omplir
l'escenari amb alguna cosa més que paraules i ho fan amb petites accions i gestos profunds, acostant
intel.ligentment el text a l'estructura del diàleg, sense caure-hi mai.

L'escenografia de Jon Berrondo, simple, eficaç i càlida, ajuda a l'atracció que des del primer moment té
una representació en què els seus dos actors protagonistes estan literalment fantàstics. Ella crea una
íntima complicitat amb el públic, i ell, un home humà i entranyable. 
Carme Elias i Josep Minguell, en una imatge del
muntatge.
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