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LLUÍS LLORT 

Lozano ha dividit el llibre en format teatral, amb tres actes de tres escenes

Imagineu-vos Josep Maria Pou caminant descalç per l'escenari del Romea, mentre interpreta un paper
deCelobert, el 2003, i que coincidint amb un silenci un dels espectadors assegut a les primeres files
comenta: "Hòstia, quina llesca que calça!". Imagineu-vos una platea mig buida, un públic fred i una obra
d'intriga policial avorrida i dolenta; un dels personatges, adverteix: "Oigo pasos", i un espectador, fart
d'aquell espectacle lamentable, s'aixeca per marxar mentre exclama:"¡Soy yo, que me voy!". Imagineu-
vos una mena de figurant, més que amb frase amb monosíl·lab, que fa de testimoni en un judici d'una
obra d'Agatha Christie; només ha de respondre "Sí" a tres preguntes que li fan però, tot i així, està
nerviós i decideix comptar amb els dits -i d'amagat, esclar- cada resposta que doni per no equivocar-se;
arriba el seu moment: primera pregunta, resposta: "Sí"; segona pregunta, resposta: "Sí"; tercera
pregunta, resposta: "Tres!". Imagineu-vos el final de l'òpera Tosca, just quan la protagonista descobreix
que el seu amant ha estat afusellat i se suïcida llançant-se daltabaix del castell, però en lloc d'un
matalàs per amortir la caiguda, hi han posat un llit elàstic i la cantant, poing, poing, poing apareix i
desapareix diverses vegades per darrere del decorat. I, finalment, tot un clàssic del teiatru català: Josep
Santpere (pare de Mary Santpere), als anys 20, interpreta una obra i un espectador protesta perquè
l'apuntador se sent gairebé tan fort com els actors: "Santpere! Se sent l'apuntador!", cosa a la qual va
respondre l'actor: "Quina sort que tens, lladre! Jo no el sento". Doncs bé, no cal que imagineu res
perquè tot és cert i ho podeu llegir a Molta merda! (Ara Llibres), 150 anècdotes teatrals recopilades per
Hèctor Lozano.

L'autor, que ha estudiat dramatúrgia i direcció escènica i ha escrit guions per a diferents programes i
sèries, fa uns quatre anys va escoltar Carme Molina explicant tot d'anècdotes que havia viscut treballant
amb Joan Capri i d'aquí li va venir la idea de reunir-ne tantes com pogués i escriure un llibre. Només li
calia el material... Sense presses però amb constància es va reunir amb trenta-set professionals del
món del teatre i, de mica en mica, va aconseguir prou anècdotes. Per no transcriure tota la llista només
en citaré alguns, i que ningú s'ofengui: d'Anna Maria Barbany a Lluís Homar, passant per Anna Lizaran,
Enric Majó, Jordi Boixaderas, Mario Gas, Rosa Novell, Lluís Pasqual, Rosa Maria Sardà, Pepe
Rubianes i Martí Galindo, que ha escrit el pròleg de l'obra. A més hi ha un àlbum de fotos de les
diferents trobades, perquè no van ser d'un en un; això de les anècdotes ja se sap que tot és començar i,
en grup i de manera distesa, els ressorts de la memòria fan meravelles.

La veritat és que hi ha anècdotes molt divertides, tal com he mirat de mostrar en la introducció de
l'article, però cal destacar que no estan explicades fent una relació sumarial i freda, sinó lligades les
unes amb les altres i contextualitzades fins allà on cal, ni en sobra ni en falta. Si bé se citen obres ben
actuals, els clàssics de Guimerà, els Pastorets, la Passió i el Don Juan Tenorio són una font inesgotable
d'anècdotes. Lozano ha dividit el llibre en format teatral, amb tres actes de tres escenes cadascun, i així
ha fet blocs amb les històries de temàtica similar, com ara quedar-se en blanc, reaccions del públic, la
censura, bromes entre actors, problemes amb l'atrezzo, etcètera. A més ha afegit notes a peu de pàgina
per aclarir conceptes o decisions sobre el vocabulari; per exemple l'origen del "molta merda!" que es
desitgen, en senyal de bona sort, els professionals del teatre abans de la funció: a la França del segle
XVIII molts espectadors anaven al teatre en carruatge; quan, després de l'obra, els actors sortien al
carrer, si havia estat un èxit de públic tot era ple d'excrements de cavall, que l'únic que podien fer durant
la llarga espera era... molta merda.
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