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Sí, ho han llegit bé. L’obra que 
dirigeix Marta Angelat al Club 
Capitol es diu Cock, és a dir, el 
membre viril masculí, és a dir, 
polla, o verga. I sí, es tracta d’una 
comèdia, la primera que dirigeix 
aquesta actriu convertida en 
directora que ens ha deixat amb la 
boca oberta a muntatges com Jo 
sóc la meva dona, Escenes d’un 
matrimoni/Saraband o L’any del 
pensament màgic. “La qüestió és 
que no havia trobat cap comèdia 
que m’agradés tant. M’agrada la 
temàtica, el plantejament, els 
diàlegs, que són brillants, àgils, 

directes. I la proposta de l’autor, 
Mike Barlett, que no proposa cap 
escenografia, sense acotacions, i 
aposta per l’espai buit”, ens 
comenta Angelat.

Cock és la història d’una 
indefinició. John (Pau Roca), l’únic 
personatge amb nom d’aquesta 
obra, no sap ben bé què vol, no sols 
sexualment. De fet, ‘era’ 
homosexual fins que va conèixer 
una noia (Mar Ulldemolins), i ara 
és un home doblement desitjat, per 
ella i pel seu antic amant (Albert 
Triola).  “És un personatge real, 
que existeix. No  és que no tingui 

personalitat, sinó que viu la vida 
deixant-se portar, que és molt 
manipulable, però que també sap 
manipular”, explica la directora. 
De fet, afegeix, “no sabem res dels 
personatges, ni en què treballen, ni 
les relacions que han tingut abans, 
ni si tenen pares. Tot està enfocat 
en els problemes ‘identitaris’ del 
John i la seva actitud envers la 
vida”, afegeix Angelat. Un espai 
emocional tan buit com 
l’escenografia.

Cock no és una altra obra 
anglosaxona sobre el misteriós i 
complicat món de la parella. No és 
Albee, ni Mamet, ni tan sols pròpia 
d’aquell cicle de la Beckett sobre 
nova dramatúrgia catalana que, al 
final, va semblar un cicle sobre la 
família catalana. Barlett parla del 
món gai, però també de l’hetero.

Preparar-la, quan  només tens 
un text, cap acotació i alguna 
referència llunyana, no ha estat 
fàcil. “Ho fas tot, provant, anant 
endavant i endarrere. És molt 
creatiu, molt lliure, però tens molta 
més responsabilitat”, indica la 
directora. I per què no ha fet més 
comèdia?, li demanem a Angelat. 
La qüestió és que no ha pensat mai 
a dirigir un Shakespeare –“no 
m’interessa dirigir clàssics”– i que 
estava esperant una peça com 
Cock, “difícil de classificar i de gran 
encant, ja que és una comèdia-
comèdia, però no té un final feliç”, 
ens avança.
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John, ‘bisexual’  
i sense res a dir
Marta Angelat descobreix la comèdia amb 
‘Cock’, una peça de Mike Barlett que aterra al 
Capitol . Per Andreu Gomila

 Hi ha institucions, coses, 
locals, idees, que, tot i ser 

brillants, semblen maleïdes. I tot 
per l’única raó que neixen en 
aquest país. A d’altres llocs, 
serien un èxit rotund, però aquí, ai 
las, no tenen gairebé cap 
possibilitat d’èxit. O poques. Un 
exemple –i ara em poso dolentot– 
és el Teatre Lliure. L’altre, el 
festival Grec. 

 Tots dos projectes van néixer 
durant la Transició, fills 

gairebé dels mateixos pares, gent 
extraordinària que ha triomfat al 
món. Amb els anys, van créixer, 
van donar uns fruits molt 
saborosos, es van reproduir... i van 
haver de pensar què volien ser de 
grans. Aleshores van venir les 
crisis, quan els polítics van fotre-
hi el nas i van voler dir la seva 
passant per sobre dels criteris 
artístics. Llavors tot va anar de 
baixa. 

 El Lliure, fa deu anys, era un 
projecte ‘acabat’. Lluís 

Pasqual va marxar, va morir Josep 
Montanyès... Fins que van arribar 
els joves i el van fer reviscolar. El 
públic hi va tornar i fins i tot va 
registrar, la passada temporada, 
els millors números de la seva 
història. Ara n’hi ha que proclamen 
que s’hauria de fusionar amb el 
TNC. Diuen que les ciutats 
europees semblants a Barcelona 
no tenen tants teatres públics... 

 Els que diuen això no en 
tenen ni idea. No saben, per 

exemple, que el 80% dels noms 
que a tots ens sonen han ‘nascut’ 
al Lliure. O que Londres o Berlín o 
Milà tenen el doble de sales 
públiques que nosaltres. Amb 
molts més diners; no cal dir-ho.

 Amb el Grec passa el mateix. 
El nou director, Ramon Simó, 

ens promet un festival de primera, 
competir amb els grans i presenta 
unes línies d’acció de premi. Més 
o menys el mateix que han fet els 
seus antecessors. Ep, benvolgut 
Senat popular, diguin-me 
malastruc, però tinc la sensació 
que tot acabarà malament. A qui li 
interessa la cultura? I el teatre? 
Potser a vostè, lector. Però vostè 
no importa. –Andreu Gomila

Brutus
La mala sort


