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El teatre que es cou

S
ense necessitat d’ajustar-
se a l’oportunitat del cen-
tenari, qualsevol moment 
és bo per acostar-se al tea-

tre d’Arthur Miller. L’any passat, co-
incidint amb la data exacta (Miller 
va néixer l’octubre del 1915), es va 
obrir la porta de les celebracions per 
la qual van sortir en estampida la 
majoria de les seves obres per ocu-
par, disseminades, els escenaris de 
mig món. Fins a Barcelona en va ar-
ribar alguna i, aquesta és la millor 
notícia, en seguiran arribant més, 
en dates ja molt pròximes.
 Al Romea es va veure fa poc Pano-
rama des del pont, un muntatge en 
què, segons el meu parer, els actors 
es menjaven gran part del format-
ge. Crec, sincerament, que l’espec-
tacle (el text de Miller, en tot cas) me-
reixia una recepció millor que la 
que va tenir. La funció gira ara amb 
èxit pels teatres de tot Espanya i ho 
seguirà fent la temporada que ve.
 El Grec d’aquest any obre la seva 
programació –¡el teatre torna a la 
nit inaugural a Montjuïc!– amb Las 
brujas de Salem. Paraules majors. I, al 
seu temps, el Teatre Goya presenta 

El preu, una altra de les seves obres 
capitals. Programa doble, doncs. 
Per llepar-se’n els dits, que diuen els 
llaminers. Per menjar i no atipar-
se, que diuen els gurmets. Per repe-
tir sense por a l’empatx, que deia el 
meu avi davant els macarrons de la 
meva mare.
 M’agrada saber que ara mateix, 
en el moment en què escric això (i 

potser també en el moment en què 
vostè ho està llegint) la gent del te-
atre, en algun lloc d’aquesta ciu-
tat, vetllen les seves armes, assa-
jant a consciència, per servir-los el 
millor Miller amb la millor recep-
ta. En algun lloc, ocult, Andrés Li-
ma es confabula ara amb Lluís Ho-
mar, Carles Canut, Carme Sansa, 
Nora Navas, Borja Espinosa i molts 
més, per treure de la foscor les brui-
xes i portar-les a plena llum la nit de 
l’u de juliol (pot ser, fins i tot, que al-
guns dels actors, a l’acabar l’assaig, 
entrin en un cine on es projecti La 
bruja –molt a veure amb les esmen-
tades de Salem– per impregnar-se 
del seu ambient i de la seva angoi-
xa). Com m’agrada saber que, a l’al-
tre extrem de la ciutat, sota teulada, 
Sílvia Munt fa el mateix amb Ramon 
Madaula, Pere Arquillué, Lluís Mar-
co i Rosa Renom perquè El preu arri-
bi a emocionar-los –i commocionar-
los– com només aquest text de Mi-
ller pot fer.
 Tots al seu temps. A foc lent. A la 
callada. Assaig a assaig, frase a frase, 
paraula a paraula. Com qui fa el pa, 
mentre la ciutat dorm. H
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La gran notícia és que 
a Barcelona arribaran 
més obres de Miller en 
dates molt pròximes

El món de l’escena 
assaja ara per servir 
el millor de l’autor 
amb la millor recepta

ritat. Són peatges que has de pagar. 
En altres països aquestes coses no 
passaven, però a nosaltres sí que 
ens va passar. I jo no ho vaig por-
tar gens bé.

–Quan va començar amb Cooper, 
¿les seves expectatives comerci-
als havien canviat?
–Era un projecte molt més relaxat. 
Jo no volia viure de la música. Coo-
per eren les meves vacances.

–El 2002 va anunciar la seva decisió 
de no gravar més elapés i publicar 
només senzills i EP. ¿Això no va ser 
un tret al peu de la carrera comerci-
al de Cooper?
–Totalment. Jo segueixo creient 
que tenia tota la raó del món, pe-
rò potser ho vaig fer en un moment 
en què el país encara no ho podia 
entendre. Va ser la tomba comerci-
al de Cooper, perquè el grup podia 
haver arribat a un altre nivell, pe-
rò no sé si mantenint la dinàmica 
de treure un àlbum cada any i mig 
haurien pogut sortir les cançons 
que han sortit en aquest temps.

–¿Què vindrà després de Pop
corner?
–No ho sé. Ara estic molt implicat 
en aquest projecte i en la meva edi-
torial [Ediciones Chelsea]. Seguiré 
fent cançons per veure què passa. 
El que segur que s’haurà acabat és 
la recuperació del repertori de Los 
Flechazos. Ja no tornaran a sonar 
més ni Suzette ni La reina del muelle ni 
totes aquelles cançons que van te-
nir el seu moment; i ha estat molt 
bé recuperar-les ara, però ja està. H

havien de sonar, perquè això és una 
cosa que jo he fet per a la gent, no 
per satisfer el meu gust personal.

–Amb la perspectiva del temps, 
¿segueix veient molt clara la línia 
que separa Los Flechazos de Co-
oper?
–Jo sí, però dec ser l’únic. He inten-
tat explicar les diferències moltes 
vegades, però ja he tirat la tovallo-
la. I, de fet, el projecte de Popcorner 
és una manera de tirar la tovallola. 
Quan va néixer Cooper hi va haver 
reaccions molt confrontades. Hi 
havia gent que em deia que m’ha-
via de posar una altra roba [rialles].

–Los Flechazos semblaven desti-
nats a un èxit que mai va arribar...
–No resulta bonic que ho digui jo, 
però la indústria musical a mi no 
m’ha tractat bé. La repercussió co-
mercial que podria haver tingut 
la meva carrera en un altre país 
hauria sigut diferent, penso. Enca-
ra que, per un altre costat, jo estic 
contentíssim de l’afecte de la gent, 
m’he sentit sempre molt valorat i 
estimat.

–Curiosament, un determinat sec-
tor els retreia que haguessin tingut 
massa èxit i els va girar l’esquena 
per això.
–Això se circumscriu a aquella peti-
ta colla de tarats que som els mods. 
Jo he tingut moments d’acord abso-
lut i de desacord absolut amb l’es-
cena mod, però a mi com a mod no 
em guanya ni Déu. Los Flechazos 
ens vam fer massa populars per se-
guir agradant al públic mod, és ve-

«La indústria musical 
no m’ha tractat bé. 
La repercussió de 
la meva carrera en 
un altre país hauria 
sigut diferent»

«Amb l’escena mod 
he tingut acords 
i desacords 
absoluts, però 
a mi com a mod no 
em guanya ni Déu»


