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escriure llavors en aquest diari que
aquella noia rodanxona, que xisclava
comunacondemnada, eraunagranac
triu. Novella però actriu, i de les bones.
Els anys li han donat la raó, al senyor
Eugeni. I el premi Princesa d’Astúries
de lesArts–escèniques, enaquest cas–,
tot i ser un “reconeixement a tot el tea
tre”, jo el veig, abans que res, com un
acte de justícia a una dona i una actriu
excepcional, la gran dama, valgui la re
dundància, del teatre espanyol, “tant
en llengua espanyola com a catalana”,
comva dir el secretari del jurat.
L’endemà, dijous, de la concessió del

premi, vaig fullejar els diaris. Només
dos–ElPaís iElMundo–donavenlano
tícia enportada.Tres d’ells–ElMundo,
Abc i La Razón– li dedicaven un parell
de pàgines; els altres esmostravenmés
discrets, elogiosos però discrets. Cap
editorial, i l’ Ara i El Punt Avui no feia
esmenta lesdues llengüesaquèesrefe
ria el secretari del jurat. Potser en això
hi ha algun aspecte polític –l’Espert no
ha estatmai “la nostraNúria” (laNúria
dels Pujol era la Núria Feliu), el premi
ésborbònic i,peramésinri, l’Espertviu
a Madrid–, però jo ho veig més aviat
comunamostramés de l’escàs prestigi
que té el teatre enaquest país. “Si demà
tancaelLliure”, emdeiaFabiàPuigser
ver,“nohihauràcapmanifestació:mit
ja dotzena de cartes a l’Avui i una dot
zena aLaVanguardia. Això és tot”.
Bona prova de la falta de prestigi que

té el teatre en aquest país és el que ha
passat amb Esteve Polls i Condom,
mort el 23 d’abril passat. Dos dies des
prés de la seva mort va aparèixer l’es
quela en aquest diari: Esteve Polls i
Condom, Creu de Sant Jordi. El Go
vern de la Generalitat expressa el seu
condol... i tururut viola. Cap necrològi
ca, cap nota a les pàgines de Cultura i
Espectacles. Qui era Esteve Polls? La
Viquipèdia diu que era considerat “el
mestredeNúriaEspert”.Aixòde“mes
tre” em sembla excessiu, però sí que és
certqueel 1952, alRomea,EstevePolls,
que dirigia L’amor viu a dispesa, una
obra del meu pare, es va fixar en una
mossa de 17 anys, Núria Espert, que in
terpretava el personatge de Justina
–“Una criada de dispesa. Divuit anys.
Bleda del tot”–, un paperet insignifi

L’Espert i el ‘mestre’

JORDI PLAY

Núria Espert, premi Princesa d’Astúries de les Arts

D imecres (11 de maig) al
matí,mentre escoltava la
senyora Terribas a Cata
lunya Ràdio, em vaig as
sabentar que acabaven

de concedirli el premi Princesa d’As
túries de les Arts a Núria Espert. Una
formidable i refrescant notícia enmig
del corcó i la murga a què ens veiem
condemnats els pobres radiooients
d’una o altra cadena en vigílies de les
pròximes eleccions. L’Espert –li dic
l’Espert, a la italiana, com els meus
amics de Torí, de Roma o de Nàpols
anomenen les seves actrius– es merei
xia, esmereix, aquest premi. Una dona
queals80anys s’atreveixambEl reiLe
ar de Lluís Pasqual, al Lliure, i aconse
gueix posarme literalment la pell de
gallina,esmereixaquestpremi i totsels
premis del món. Lluís Pasqual ha dit

que aquest premi, un premi de prestigi
internacional–només cal donar un cop
d’ull a la llista dels guardonats– ve a ser
“d’alguna manera un reconeixement a
tot el teatre”. Té part de raó, perquè el
premi, desde la seva creació, no s’havia
mostrat gaire generós amb el teatre
–fins avui només dos guardonats: Fer
nando Fernán Gómez i Vittorio
Gassman–,peròésevidentqueunacar
rera com la de l’Espert tampoc no és
freqüent als nostres escenaris. Marcos
Ordóñez, que la coneixmolt bé, la defi
nia així a El País (12 de maig): “És una
pantera en sabatilles, una tràgica que
parla com un personatge de Noël Co
ward, unadona i una actriu entestada a
saltar més enllà de la seva ombra, per
què té alguna cosa d’aquells animals
místics que necessiten mudar de pell,
canviar de forma, reencarnarse en vi
da per continuar existint”.
A l’Espert jo la vaig descobrir l’estiu

del 1954 al Grec interpretant laMedea
deSènecaamb19anys.Eugenid’Orsva

cant. I alguna cosa hi devia veure, el di
rector en aquella noia, perquè li va ofe
rir anar de primera actriu convidada a
l’OrfeóGracienc, i a la temporada1952
53 la petita Núria Espert, dirigida per
Polls, va interpretarLa herida del tiem
po, El espíritu burlón, la Dulcinea de
Gaston Baty; obres de Jardiel Poncela,
unRomeo y Julieta (ella era Julieta i en
Romeo, Enric Guitart), i fins i tot una
sarsuela... En les seves memòries, me
mòries que l’Espert va dictar aMarcos
Ordóñez, l’actriu arriba a afirmar que
Polls va ser “el primer director mo
dern” que va conèixer en la seva vida.
Després va venir la Medea del Grec,
l’Espert vamarxar aMadrid... i Polls va
continuar dirigint. El 1954 firmava, al
Romea, la direcció de La ferida llumi
nosa, i el 1957 dirigia al Grec el primer
clàssic en català autoritzat per la cen
sura franquista: Juli Cèsar.
El mes de març del 2009, Esteve

Polls publicava les seves memòries:
Cinc minuts abans que caigui el teló.
Memòries de tota una vida dedicada al
teatre, propd’unmiler de pàgines, amb
pròleg de Núria Espert (i amb aquest
motiu el van entrevistar a La Contra
d’aquestdiari).El 23d’abril passat, dia
da de Sant Jordi, moria Esteve Polls,
degà dels directors del teatre català, a
l’edat de 93 anys. Que jo sàpiga, el con

seller Santi Vila no en va dir ni piu, i la
majoria dels papers van fer el mateix.
Visca el teatre català! Moltes felicitats,
estimada Núria Espert, et desitjo tota
mena d’èxits.
P.S.LlegeixoaViquipèdiaqueel fons

Esteve Polls (36 caixes) es conserva al
Centre de Documentació i Museu de
les Arts Escèniques. Confio que algun
dia un alumne de l’Institut del Teatre
esdigniadonarhiunaullada iacabies
crivint alguna cosa sobre aquest curiós
i difícil, tot sigui dit, personatge.c
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Estabilitat
relativa

Guanyar estabilitat” és un dels
objectius del preacord que
van presentar abansd’ahir
Ada Colau i Jaume Collboni i

quepermetrà, amenysquehihagi algu
na sorpresa en la consulta que BComú i
PSC faran entre les seves bases a partir
de dimarts, ampliar el nombre d’inte
grants del govern de Barcelona. A
aquesta declaració d’intencions l’assal
ten, no obstant això, uns quants dubtes
més que raonables. El govern d’11 regi
dors serà més estable que el de 15? En
principi la resposta hauria de ser afir
mativa, però tenint en compte les pri
meres reaccions d’ERC i la CUP, dues
formacions que fins ara l’alcaldessa ha
necessitat i que continuarà necessitant
a partir de la setmana que ve, el sí no
està tan clar.
Els furibunds atacs que republicans i

cupaires handedicat als socialistes, que
identifiquen ambun passat de gestió de
la ciutat que pinten injustament de co
lors molt foscos, fan pensar que apro
var, per exemple, la modificació pres
supostària per a aquest any avui a l’al
caldessa li seria pràcticament
impossible. Per aquest cantó, poca esta
bilitat sembla que pugui aportar el PSC.
Una altra cosa serà que amb Jaume
Collboni al govern la relació amb altres
grups de l’oposició, fins ara ignorats
completament, sigui més fluida i que
arribar a grans acords de ciutat pugui
esdevenir unamiquetamés fàcil. Tot és
qüestió de voluntat.
Per als socialistes, l’acord amb BCo

mú també comporta seriosos riscos. El

bipartit que està a punt de néixer té ben
poc a veure amb el que PSC i Iniciativa
per Catalunya vanmantenir durant dè
cades a l’Ajuntament de Barcelona. No
és només que la relació de forces s’hagi
invertit i que el partit de Collboni sigui
ara el soci menor d’aquesta aventura
compartida. L’indiscutible carisma de
l’alcaldessaColau, que tinc la impressió
que no s’ha vist gaire erosionat durant
el seu primer any de mandat, suposa, a
mig termini, pensant en les eleccions
del 2019, un risc de fagocitació que,
amb tota seguretat, Collboni haurà cal
culat abans de fer aquest pas.
Amb tot, el futur segon tinent d’alcal

de assumeix unes responsabilitats no
menors i, si sap jugar bé les seves car
tes, podria trobar aquell element dife
rencial que garanteixi la supervivència,
i qui sap si la remuntada, del PSC des
présd’un llarg viatge cap als inferns.No
li serà fàcil convèncer els seus socis
perquè aparquin una sèrie de prejudi
cis que els han fet descuidar la relació
amb sectors de la ciutat a què un gover
nant, li agradi o no, no hauria de renun
ciar. Amb l’assumpció per part dels so
cialistes de competències en àrees cul
turals i econòmiques per les quals
BComú ha mostrat tan poc interès,
quan no aversió, reneixen les esperan
ces que una part de la societat barcelo
nina torni a trobar una interlocució
amb l’Ajuntament.

Ramon Suñé

Una dona que
als 80 anys em posa
la pell de gallina es
mereix tots els premis

Una bona prova de la falta
de prestigi del teatre en
aquest país és l’escàs ressò
de lamort d’Esteve Polls

Tenintencompteelsatacs
d’ERCi laCUP,hihadubtes
queelgoverndeColauamb
elPSChagidesermésestable


