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Marc Rosich és un home enfeinat. I 
segurament, el dramaturg més 
sol·licitat d’aquest país. Ara 
estrena Mequinensa al TNC, però 
ja gairebé ni hi pensa. Té el cap en 
Shakespeare i la recreació dels 
seus boscos que farà per a Calixto 
Bieito i que s’estrenarà al Regne 
Unit al setembre. I en un musical 
infantil que també farà la 
temporada que ve al Nacional. 
Sembla que el repte és cada vegada 
més gran. I traslladar a un escenari 
l’únivers de Jesús Moncada està en 
el nivell dels boscos 

shakespearians. Perquè no es 
tracta d’agafar una novel·la estil 
Mort de dama o Pedra de tartera i 
aixecar l’obra, sinó que ha de crear 
un text nou amb la flaire d’un altre.

Per fer Mequinensa comptava 
amb una versió anterior titulada 
L’aigua, dirigida per Xicu Masó, 
l’home que també porta les regnes 
de Moncada al TNC. Fins i tot 
comparteix alguns actors amb 
aquella producció de petit format, 
com Joan Anguera. Però la qüestió 
aquí era anar més enllà i en lloc de 
dir Moncada, mostrar-lo. 

L’encàrrec de Rosich era portar 
a escena la novel·la Camí de sirga. 
“No em veia capaç per la 
complexitat de l’obra. Amb 40 
actors, encara, però amb vuit, 
impossible”, confessa. Així que va 
tirar pel dret: va manllevar 
l’escenari i els personatges a 
l’autor de la Franja, i amb tot el seu 
material publicat (novel·les, 
contes, assajos), difós 
(documentals) i la seva experiència 
personal, va posar fil a l’agulla. 

El resultat? La vida dels 
habitants de Mequinensa des que 
comencen a córrer els rumors que 
el poble desapareixerà per culpa 
d’un embassament fins que s’obre 
la presa. Hi trobarem tots els 
components moncadians i els 
personatges més emblemàtics, 
com el jutge Crònides, Arquímedes 
Quintana o Mallol Fontcalda, el 
barceloní que arribarà a 
Mequinensa a la dècada del 1950 
per fer de secretari del jutjat i que 
serà el motor de la peça de Rosich. 

“El més difícil ha estat matar 
tants personatges. L’estiu passat 
vaig anar a Cambrils en la que 
anomeno la setmana dels 
assassinats, perquè me’n vaig 
haver de carregar molts”, diu 
Rosich transposat en Hamlet. I va 
patir, potser no tant com diuen que 
patia el mateix Moncada quan un 
personatge seu moria.

Per fer “viu aquest poble”, 
Rosich explica que van passar un 
cap de setmana a la nova 
Mequinensa. Van parlar amb els 
vells, que els van explicar 
anècdotes sucoses que han acabat 
apareixent a l’obra, com la nit en 
què van veure que el porter de 
l’equip local no podria jugar el 
següent partit i van aplegar 30.000 
pessetes per ‘comprar’ el de 
l’Atlètic de Madrid... Si Moncada 
volia que la seva Mequinensa no 
desaparegués, Rosich ha fet una 
passa més en la seva lluita contra 
la pèrdua de memòria, aquest 
esport tan nacional.
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Rosich, un assassí de personatges moncadians...

 Doncs també, benvolgut 
Senat popular de la 

República del teatre, aquest humil 
personatge creat pel sapastre que 
firma al peu de la pàgina, també se 
l’embeina. I la setmana passada 
vaig dir dues coses poc precises 
sobre Toni Casares i sobre el TNC.

 El benvolgut i estimat senyor 
Casares no ha volgut mai la 

cadira del Teatre Nacional. Mai. I 
això que, segons em comentava 
ell mateix, li han proposat alguna 
vegada. Ell, lluitador infatigable 
des de la seva trinxera 
beckettiana, només somia a veure 
créixer l’espai que va crear José 
Sanchis Sinisterra fa vint anys. 
Aquest senador, tanmateix, no 
volia trepitjar cap ull de poll.

 Pel que fa al TNC, només 
aclarir que sí que existeix un 

jurat encarregat de triar el 
substitut de Sergi Belbel, que és 
el consell d’administració de la 
institució. Catorze persones que 
tindran damunt la taula tres o cinc 
noms escollits per un comitè 
professional d’alta volada, sí, però 
una mica esbiaixat...

 Dit això, aquest senador 
irredempt continua amb la 

mosca al nas, ja que em resulta 
molt estrany, molt, que el director 
d’un teatre públic –el més gran del 
país– sigui seleccionat per un 
consell d’administració format 
bàsicament per empresaris i 
polítics, amb només tres 
persones que saben una mica de 
què va la cosa. Ep –i aquí em curo 
en salut, ehem–, això no és cap 
demèrit. Cadascú sap fer el que 
sap fer. 

 I un apunt final: en un país 
molt més civilitzat que el 

nostre, a França, el relleu potiner 
d’Olivier Py per Luc Bondy al 
capdavant de l’Odéon parisenc va 
fer córrer fa un any rius de tinta. 
Bondy va ser triat a dit pel ministre 
Mitterrand. Tothom va posar el 
crit al cel. I aquí es veu que estem 
massa avesats a aquesta 
pràctica. Ha passat amb el Grec 
d’ara i el d’abans, amb l’Auditori, la 
gerència del Liceu, etc. I ara al 
TNC prometen “transparència”.    
–Andreu Gomila

Brutus
Disculpes, etc.

Tretze anys a 
Mequinensa
Marc Rosich s’‘inventa’ l’obra de teatre que no 
va escriure Jesús Moncada. Per Andreu Gomila
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