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● Relacionar els fets his-
tòrics amb els poemes i
les cançons que posterior-
ment han transcendit.
Aquest és el principal ob-
jectiu d’Un bon cop de
falç. Poesies i cançons
patriòtiques catalanes
(Editorial Styria), amb la
veu de l’actor Joel Joan,
que interpreta una vintena
llarga de poemes: des de
L’Oda a la pàtria, de Bo-

naventura Carles Aribau,
a El cant dels Ocells, que
Pau Casals va interpretar
a la seu de les Nacions
Unides després del seu
històric discurs del 24
d’octubre de 1971.

L’obra completa i les
dades històriques han es-
tat redactades per Raimon
Mir en dos discos com-
pactes. Joel Joan apel·la a
la curiositat per adquirir
aquest llibre (llançat poc

abans de la diada de Sant
Jordi), perquè aporti in-
formació de les raons his-
tòriques d’elements clau
en la cultura dels Països
Catalans. Són unes arrels
que tant poden desconèi-
xer els nouvinguts com
bona part dels autòctons.

L’audiollibre, una fór-
mula editorial molt arre-
lada a Europa que a Cata-
lunya té, almenys per ara,
poca sortida, permet in-

cloure cançons bandera
com el mateix Himne de
Catalunya, La balangue-
ra, L’emigrant i L’estaca.

Tradició coral i oblit
Joel Joan explicava fa uns
dies que una professora de
Badalona va comprovar
que l’única cançó que co-
neixia tota la classe era
l’himne del Barça, i això en
un país «amb una forta tra-
dició coral» com és Catalu-

nya, reflexiona l’actor.
Aquest llibre es proposa,
per tant, corregir aquesta
mancança.

L’obra, tot i tenir una for-
ta voluntat de ser accessi-
ble al màxim nombre de
lectors possible, ha selec-
cionat el material segons el
gust dels mateixos partici-
pants, sense marcar-se la
necessitat de redescobrir
nou material de poetes com
per exemple Salvador Es-

priu o Pere Quart, tot i que
tampoc han volgut limitar-
se a incloure els poemes
més coneguts de cada firma
indiscutible de la literatura
dels Països Catalans.

Un bon cop de falç fixa
l’àmbit de Salses a Guarda-
mar i de Fraga a Maó, i re-
força «la nostra nació cul-
tural», segons explica Joan,
tot i que no coincideixi amb
cap frontera administrati-
va.

Joel Joan recita poemes èpics a «Un bon cop de falç», un
audiollibre que narra fets històrics dels Països Catalans
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Tres dones i un llop (el tí-
tol original, i en castellà,
de Javier Daulte és Cape-
rucita; en català, Caputxe-
ta li semblava «massa in-
fantil» a Carol López, per-
què justament el que no hi
ha en aquesta versió és ni
un bri d’ingenuïtat...) s’es-
trenarà el 14 d’abril però
les funcions prèvies ja co-
mencen dissabte.

Tots els que han partici-
pat en aquest projecte co-
incideixen a dir que ha es-
tat «un gran plaer» fer-lo. I
és que té la seva gràcia tre-
ballar sobre un text tan
particular, i, per què no
dir-ho, irreverent, de la
Caputxeta, que invoca el
cantó fosc del conte i que
té els quatre mateixos pro-
tagonistes (l’àvia, la mare,
la filla i el llop en clau de
metàfora) però revestits de
vivències i evidències
molt dures que no recor-
den gens el conte. De fet,
López adverteix que molts
espectadors veuran l’obra
sense pensar ni un moment
en el conte. Bé, en realitat
sí que hi ha un moment, un
únic moment, que López
creu que inevitablement
transporta al conte.

La Caputxeta de Daulte
és la història de tres dones
que viuen juntes: una àvia,
una mare (totes dues, sol-
teres) i una filla. Són d’una
classe mitjana empobrida,
deteriorada; «el seu món
és bastant lumpen», excla-
ma López. I, enmig de la
misèria quotidiana, l’amor

mal entès i malsà està dis-
posat a fer de les seves.

L’àvia (Amparo More-
no) ha hagut de fer de mare
de la seva néta (Mireia Ai-
xalà) perquè la seva filla
(Carme Pla) és una dona
molt desgraciada, alcohò-
lica, que no se’n surt de
res. No és una mare preci-
sament adorable, no té res
a veure amb la imatge que
en dóna el conte. Quan
l’àvia cau malalta, es crea

un buit i mare i filla que-
den enfrontades.

La filla ho té molt difícil
per ser feliç; la seva felici-
tat és incompatible amb el
seu complex entorn fami-
liar: ha de fer-se càrrec del
desastre que és la seva ma-
re i, al mateix temps, ha de
cuidar la seva àvia malalta,
que tampoc no és cap an-
gelet perquè sent un amor
sumament possessiu per la
seva néta. «La Caputxeta

de Daulte és una noia que
no pot fer la seva vida per-
què depèn de la seva mare i
de la seva àvia. Són dues
lloses que du a sobre», ex-
plica Mireia Aixalà.

No és l’únic amor en
discòrdia. El quart perso-
natge és un home (Roger
Coma), amb un caràcter
descentrat i unes idees so-
bre l’amor molt estrafolà-
ries, que s’enamora boja-
ment de la filla / Caputxe-

ta. Però encara que ho
sembli, no és de cap mane-
ra la seva salvació, no és de
cap manera la solució de la
seva vida: és una altra ma-
nifestació d’amor malsà,
perquè aquest home, el
llop particular de Daulte
(si és que no hi ha més
llops en la seva versió...),
«vol abduir-la, no pas esti-
mar-la», emfasitza Roger
Coma.

«Drama, terror, sorpre-

sa... i rampells de màgia!»,
són, segons Amparo Mo-
reno, els al·licients entre-
llaçats que el públic troba-
rà a l’obra. Carol López,
que també en signa la dra-
matúrgia, ha estat fidel al
text original, però no pas
com un autòmat: «Me l’he
emportat al meu terreny.»
Ni de bon tros pretenia re-
produir el muntatge de
l’estrena de l’obra, l’estiu
del 2009, a Buenos Aires.

Carol López dirigeix una Caputxeta víctima
dels excessos de l’amor, a La Villarroel

Amparo Moreno, Carme Pla, Mireia Aixalà i Roger Coma són «Tres dones i un llop» en la darrera obra de Javier Daulte

Carme Pla, Roger Coma, Mireia Aixalà i Amparo Moreno són Tres dones i un llop. / DAVID RUANO

● Saben aquell conte d’una mare que en-
via la seva filla a veure la seva àvia sabent
que hi ha un perill? Dit amb aquest to trà-
gic, com fa Javier Daulte, costa caure-hi a

MARIA PALAU / Barcelona la primera, però és que pel dramaturg, gui-
onista i director de teatre argentí hi ha po-
ques idees tan misterioses i poderoses
com aquesta a La Caputxeta Vermella. Si
més no, poderosa per fer-ne una adaptació

teatral que furga en el concepte d’amor i,
sobretot, en el que no és amor i pot passar
per ser-ho. Daulte mateix havia de dirigir
aquesta versió seva tan particular a La Vi-
llarroel, la sala que va liderar quatre anys,

fins que, al gener, va passar el relleu a Ca-
rol López. La directora de l’aclamada
Germanes se n’ha fet càrrec amb tres do-
nes (Mireia Aixalà, Carme Pla i Amparo
Moreno) i un llop (Roger Coma).


