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Jordi Coca adapta El teatre i la pesta, d'Artaud
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És força coneguda la conferència sobre la pesta, que va pronunciar Antonin Artaud l'any 1933 a La
Sorbonne, fent referència al capgirament dels valors establerts que el teatre i la pesta són capaços
de provocar. Si la seva intenció era sorprendre i aterrir l'espectador, ho va aconseguir. L'escriptora
Anaïs Nin en va ser testimoni i va explicar en un text com el conferenciant es va anar transformant
i va acabar mostrant l'agonia d'una víctima de la plaga. Aquest esdeveniment mai ha estat portat al
teatre. El dramaturg Jordi Coca serà el primer en fer-ho aquest Grec 2015. El teatre i la pesta es
podrà veure del 9 al 26 de juliol al teatre Akadèmia, interpretat per una esplèndida Esther Bové.

Coca ha exposat el gran repte que suposa portar la peça al teatre: "No és un text teatral, és una
conferència. Però nosaltres no volem fer una conferència, volem fer un espectacle. Tampoc volem
caure en el tòpic histèric, la exageració, els crits, els atacs amb escuma per la boca que va emprar
Artaud. Per capgirar-ho del tot, vaig pensar que l'intèrpret havia de ser una actriu jove, que ni tan
sols fes pensar en Artaud."

Per tant, tenim un text que parla i compara els sentiments que transmet el teatre amb els de la
pesta, però amb un punt de partida i un espai diferent, blanc i net: "No és una conferència, és un
sopar d'amics, amb una taula exquisidament preparada, símbol de les convencions socials i
morals de l'època." L'amfitriona és l'Esther i els amics, els espectadors, de manera que assisteixen
al sopar i escolten el que exposa l'amfitriona, "que té molt d'Artaud. De fet, és el seu text", explica
Coca.

L'actriu es transforma com es transforma l'escena: "Exposa els parallelismes entre l'art de la
interpretació i aquesta malaltia, que va fent efecte en el cos de l'amfitriona. Parla del procés de
descomposició d'un cos quan agafa la pesta. Fa una transformació radical, està esplèndida, fa un
treball fabulós", expressa Coca, sobre Bové.

Per a l'actriu "és un text que porta a sobre molta dificultat per aprendre'l. Vam començar a treballar
amb el text ja après! Ens hi hem ficat cinc hores diàries, però ha estat un procés tranquil, amb
molta confiança entre l'un i l'altre." Sobre l'adaptació: "La dramatúrgia parallela que ha construït el
Jordi ajuda a circular per tot el que està passant. Ha estat un treball intents però hem treballat molt
còmodament." El resultat és un monòleg de 90 minuts de durada.

Ramon Simó, director del Grec, ha explicat que el conegut text de Albert Camus La pesta surt
precisament d'aquí, ja que va llegir el text d'Anaïs Nin: "Quan sorgeix la pesta, s'alteren els valors
fonamentals que ajuden a construir una societat, desapareixen els límits. Artaud compara aquesta
transformació radical del personatge amb el teatre."

Una proposta contundent, que ens permetrà analitzar l'essència del teatre i contemplar
bocabadats el treball de l'Esther Bové.


