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JUANJO PUIGCORBÉ TORNA ALS ESCENARIS CRITICANT DURAMENT TOT EL QUE ESCRIU PERE PONCE

Combat entremestre i hereu

Aneu amb compte, crítics
teatrals de Barcelona! A
partir d’ara, quan torneu a
casa vostra després d’una
nit d’estrena, vigileu bé qui
us està seguint les passes,
no fos cas que es tractés de
l’autor de la mateixa obra
que acabeu de veure.
Aquest és precisament el

cas en què s’ha trobat Volo-
dia, el personatge imaginat
per Juan Mayorga (Him-
melweg, Hamelin, Animales
nocturnos), gràcies al qual
hem recuperat per al teatre
un Juanjo Puigcorbé que
no pujava a un escenari des
de fa dues dècades, quan va
ser el seductor Valmont de
Les amistats perilloses. Amb
Volodia passa com amb els
crítics de The New York
Times: per molt bé que tot-
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hom parli d’una obra, el seu
autor no es sentirà mai del
tot content si el prestigi-
ós Times no queda satisfet.
I, com ha pogut percebre
Scarpa –el popular i força
elogiat autor de l’obra que
acaba de veure Volodia–,
avui el respectat senyor
crític no ha gaudit prou
de la representació. Però
Scarpa, en lloc de quedar-se
esperant mossegant-se les
ungles fins que el diari pu-
bliqui la crítica, ha deci-
dit fer una visita noctur-
na al mestre. I és que, tal
com ho veu Juan Mayor-
ga, això és el que hauria de

ser sempre un bon crític:
un mestre que, assenya-
lant virtuts i defectes del
que està valorant, transmet
una mena d’ensenyança. I,
com ve a dir també Mayor-
ga, tota bona ensenyança ha
de tenir alhora sempre al-
guna cosa d’herència. Ara
bé: queda molt clar que, en
aquest cas, l’hereu i el mes-
tre criticaire tenen punts
de vista tan diferents sobre
gairebé tot que els resultarà
difícil assumir el que poden
representar l’un per l’altre.
I és que encara que aquest
pugui semblar un text que
parla apassionadament
sobre el teatre, el seu
creador el veu més avi-
at com una obra que parla
sobre la necessitat d’amor,
d’amistat i d’inventar-nos
el propi personatge que
tots tenim: també els crítics
implacables i els autors
més sol·licitats.


