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La jove directora assumirà ‘Tres dones i un llop’, que havia de
dirigir Javier Daulte, amb escenari nou al centre ■ PERE VIRGILI

Senseagror,amb
nostàlgia ialegria

Al Quadern de tea-
tre que des de fa
anys el respectat
(amb raó) escriptor
Jordi Coca porta al
diari AVUI, ha tingut
l’amabilitat d’ocu-
par-se del meu lli-
bre de recent apari-

ció Material d’enderroc. Agraeixo de
debò l’article, on hi ha el que ell en
pensa i el que té l’obligació, doncs,
de dir. Voldria fer, tanmateix, si se’m
permet, puntualitzacions que no
seran ni agres ni res de semblant.

Té tota la raó, el meu llibre no són
unes memòries. D’alguna manera
ho dic a la introducció i potser ho
hauria d’haver precisat amb detall.
Són uns retrats i uns records. A
l’hora de promocionar el volum
m’he afartat d’explicar el que Coca
diu, que no he escrit unes memòri-
es, malgrat que les memòries
m’agraden molt. Però jo no em veig
capaç de dur-les a terme. Hi ha
d’haver força testimonis que
aquests dies confirmarien la meva
obsessió per desmentir l’equívoc. I li
agraeixo que ell també ho faci. Tan-
mateix, compte, parlo de la memò-
ria; dels desastres de la (meva) me-
mòria. M’hi obsessiono tant que se-
gurament se’n deu haver adonat.

Coca potser hauria d’haver preci-
sat, no ho fa, que les meves expres-
sions, segons ell exagerades i com-
pletament negatives sobre el teatre
català, no estan referides a tot el te-
atre català, estan referides als anys
seixanta i principis dels setanta. I
s’adrecen més exactament al teatre
professional de l’època. Ho ratifico,
era un autèntic i sinistre desastre.
Sempre amb excepcions, és clar. De
fet, i els historiadors del teatre co-
mencen a subratllar-ho, el nostre te-
atre català professional era pobre
d’idees i d’execució, de nou amb
ben comptades excepcions, ja des
de força abans de la guerra. Però al-
hora, i això Coca no ho diu, reconec
el mèrit i l’actuació decisiva que el
teatre independent va exercir en la
renovació que de mica en mica es
va anar produint. I ho reconec mal-
grat que aquest moviment escènic,
el del teatre independent, en gene-
ral no va permetre que els autors
participéssim de les seves activitats.
No és que no m’ho permetessin a
mi, si només hagués estat a mi, rai;
és que no ho van permetre, en ge-
neral, a cap dels aprenents de dra-
maturgs de l’anomenada generació
del premi Sagarra. Excepcions?
Sempre n’hi ha alguna, i no tornaré
a insistir-hi.

Però aprofito per demanar dis-
culpes a una persona. Potser ho
hauria de fer també amb d’altres,
però que ell valgui per tants com
calgui... Quan explico el rebuig de la
figura del dramaturg, anomeno
Guillem-Jordi Graells com un dels
principals teòrics d’aquest menys-
preu. Sóc injust. Sí, ens va negar el

pa i la sal, però a fi de comptes Gra-
ells deia i escrivia el que creia. Ca-
dascú defensa i predica allò que
creu. D’altra banda, més tard, lleu-
gerament a l’ombra, Graells no ha
deixat de treballar a favor, ja, de
qualsevol forma seriosa d’especta-
cle teatral. No crec que el meu llibre
arribi a merèixer cap reedició, però
si un dia n’hi hagués i jo fos viu, no
obviaria l’actitud que va adoptar el
teatre independent, però sí el nom
concret de Graells. No l’assenyala-
ria amb el dit. Malgrat tot, fixi-s’hi
amic Coca, al meu escrit parlo, ine-
vitablement molt bé, de la revolu-
ció decisiva que va suposar aquell
teatre independent que ens rebut-
java. No tot és agror exagerada al
llibre. Hi ha, sobretot, qui ho diria,
alegria real davant el que s’ha
aconseguit.

Perquè no he escrit un memorial
de greuges. Això, de cap manera.
Parlo de greuges perquè també se
n’ha de parlar. La memòria no té

dret a deixar-los de banda. Ara,
quan em refereixo a l’evolució tea-
tral al llarg dels darrers, posem,
quaranta anys, el que explico és la
història d’un miracle. Com m’ho
podrà negar ningú? Em cito: “El
medi teatral actual no té res a veure
amb aquell altre que hi havia quan
vaig començar a freqüentar-lo”.
“Ara sí que som a Europa”. “Aquesta
és, literalment, la millor situació tea-
tral de la nostra història”. “He viscut
la sempre provisional cristal·lització
d’un somni. La d’aquest somni, al-
menys, sí”. Aquestes afirmacions fo-
namentals i potser algú dirà que
massa atrevides, són la conclusió
d’uns greuges? Sorprenent conclu-
sió, aleshores.

Una petita i darrera perplexitat
sense importància, amic Coca. Per
què sembla irritar-lo que em defi-
neixi com un autor de segona o de
tercera divisió? Ofenc algú per dir
allò que temo que és la veritat?
Tenen molta sort els escriptors que
quan es miren al mirall es troben
meravellosos. O potser no en tenen
tanta. Seria una altra qüestió a dilu-
cidar i depassa el món de la literatu-
ra, teatral o no.

Gràcies pel teu article, amic Coca
(ara et parlo directament a tu i de tu).
Gràcies tant pel que no t’agrada del
llibre, que és molt, paciència, com pel
que t’agrada, que no em puc pas
queixar, també és força. Mira, vull ex-
plicar que una vegada, amb genero-
sa iniciativa, vas traduir una obra tea-
tral meva al castellà. La meva obra
era dolenta, la teva decisió va ser un
acte d’amistat que no es paga amb
paraules. I que no s’oblida mai. ■

LaRèplicaTeatre

J.M. Benet
i Jornet

Jordi Coca FOTO: MIQUEL ANGLARILL

Horatifico:elteatredels
anys60i70eraun
autènticisinistre
desastre.Erapobre
d’ideesid’execució,amb
comptadesexcepcions

Unasala
mésíntima
ipolivalent

Carol López anuncia
canvis a La Villarroel en
la seva pretemporada

Teresa Bruna
BARCELONA

Carol López, la primera
dona que assumeix la direc-
ció artística d’un teatre a
Barcelona –La Villarroel–,
està dissenyant la seva pri-
mera temporada 2010/
2011, de la qual “no puc dir
res, però serà preciosa”.
Aprofitant que s’han produ-
ït canvis en la programació,
l’empresa que gestiona el te-
atre, Focus, va convocar la
premsa per avançar-ne un
tast: autors vius, prioritàri-
ament catalans i un mínim
de dues produccions pròpi-
es l’any. Per López, l’objectiu
és que la sala “tingui un ca-
ràcter reivindicatiu, sigui de
referència i hi passin coses”.

Canvis a la programació
Uns canvis inesperats han
obligat López a prendre de-
cisions abans d’hora. Javier
Daulte, predecessor a La Vi-
llarroelde labrillantdirecto-
ra –lloadíssima per la seva
batuta creativa a V.O.S.,
Germanes i Boulevard–, no
ha pogut dirigir la seva obra
Caperucita (un espectacu-
lo feroz), programada per al
març. “És a Buenos Aires i li
ha estat impossible venir.
Donat que jo crec en l’espec-
tacle, que tenim una sensi-
bilitat propera i una manera
semblant de treballar, he

pensataassumir-ne ladirec-
ció. És la primera decisió
que he hagut de prendre!”,
diu. L’obra serà traduïda al
català i es dirà Tres dones i
unllop.L’interpretaranAm-
paro Moreno, Carme Pla,
Mireia Aixalà i Roger Coma.

“És una història sobre re-
lacions familiars amb molta
mala llet”, assegura López,
que aquesta vegada haurà
de treballar un text ja escrit:
“Faré la meva versió però és
la seva obra. Amb tot, hi ha
escenes en què improvisa-
rem. Un director s’ha de fer
seu el projecte”, diu. Ja la
farà diferent la nova disposi-
ció de la sala, amb escenari
central. “Daulte volia una
sala íntimaipolivalent.Gua-
nyem 50 butaques”.

Els preparatius han moti-
vat un blanc que s’ha om-
plert amb La función por
hacer, una adaptació de Sis
personatges a la recerca
d’autor, de Pirandello, per
una companyia de Madrid
que “han fet una joia sense
cap escenografia”.

López també va avançar
la intenció de tenir sessió
doble els caps de setmana.
“Vull trobar delicatessens,
binomis estranys, un actor,
un músic... Donar oportuni-
tats a gent amb talent”. Els
dilluns es reservaran a una
mena de Club de la Comèdia
català, proper al cabaret. ■


