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Entrevista: Gemma Rodríguez Avui
s’estrena ‘L’ham’, la seva tercera obra

Gemma Rodríguez ha escrit per al Cicle de Teatre Català Contemporani de la Beckett ■ DAVID RUANO

Teresa Bruna
BARCELONA

Curiosament llicenciada en dret, s’ha esca-
pat al món de la dramatúrgia i ha estrenat
T’estimaré infinitt, per al programa T6 del
TNC i 35.4 Estem quedant fatal, una obra
premiada i traduïda a quatre idiomes. És
l’autora de L’ham, la tercera obra del Cicle
de Teatre Català Contemporani que ha en-
gegat tot aquest any la Sala Beckett. L’in-
terpreten Mònica Glaenzel, Sílvia Sabaté i
Camilo García, dirigits per Glòria Balañà.

Què explica ‘L’ham’?
És una història urbana sobre la fatalitat.
Parla del destí i de quin paper juga a les
nostres vides, fins on podem prendre deci-
sions, fins on algú ja les ha pres per nosal-
tres... I parla dels perdedors, de gent amb
vides fracassades que tot i així, un optimis-
me absurd els porta a tornar-ho a intentar,
a fracassar millor, com deia Beckett.

M’ha divertit molt l’Acotació que hi ha al
principi. No és habitual que arribi al públic...
És una mena de pròleg, però també és
una aclucada d’ulls a l’espectador, una
manera de presentar quines seran les
normes del joc teatral que vindrà a conti-
nuació, una invitació a afegir-s’hi. Un joc
en què també han hagut d’entrar la direc-
tora i els actors i que dificulta la posada
en escena i al mateix temps crec que la fa
interessant. Tot l’equip ha fet una bona
feina en aquest sentit.

Les teves obres són històries urbanes trac-
tades amb humor, intel·ligent, això sí, però
humor. Has canviat de registre, ara?
Després d’estrenar dues comèdies dramà-
tiques tenia ganes d’escriure una tragèdia,
un drama potent. Finalment m’he quedat
amb una comèdia trista perquè no sóc
capaç de renunciar a l’humor, crec que és
sa i necessari. Però és una història diferent
a les altres, hi ha molta emoció, és una his-
tòria de personatges, de vides privades, té
una mica de tot, comèdia, drama, tragèdia.

Hi ha moments que els personatges parlen
de manera intercalada, com un diàleg,
però cadascú va a la seva...
L’obra està molt influenciada per la dra-
matúrgia contemporània alemanya. És
una escriptura narrativa sense que això
impliqui renunciar a l’acció o al joc tea-
tral. M’he pres la llibertat d’intercalar di-
àlegs i monòlegs, monòlegs que en reali-
tat són acotacions, indicacions d’espai,
d’altres que són gairebé confessions a pú-
blic, etc. M’ho he passat molt bé.

Has assistit i intervingut als assaigs?
No, he assistit a dos o tres assaigs i vaig
parlar al seu moment amb la directora i
amb els actors sobre com veia jo els per-
sonatges. No m’agrada emprenyar.

Vas estudiar dret. Va ser un primer impuls
o d’alguna manera té a veure amb els teus
textos (lleis, comportament humà...)?
Vaig estudiar dret portada per un ideal de
justícia que després vaig entendre que
poc tenia a veure amb les lleis. Però he de
dir que no me’n penedeixo, m’agradava el
món acadèmic.

Com veus el panorama de la dramatúrgia
catalana contemporània?
Precisament voldria agrair a la Sala Bec-
kett el que està fent de dedicar tot un any
a la dramatúrgia catalana contemporània
És una iniciativa valenta, arriscada i que
s’ha de fer. Però manifesta l’anomalia cul-
tural del nostre país. Els cicles de drama-
túrgia es fan per conèixer realitats tea-
trals diferents de les nostres. Aquest cicle
hauria d’estar dedicat als autors filipins,
als xinesos, als quebequesos. Que a Cata-
lunya haguem de muntar un cicle d’auto-
ria catalana contemporània ens hauria de
fer reflexionar a tots plegats.

Què voldries explorar encara, com a auto-
ra dramàtica?
Les mil i una històries que queden per ex-
plicar i que s’amaguen en algun lloc entre
el cor i el cap.

MÚSICA
Madonna i Genesis
s’apunten al concert
Live Earth
La cantant Madonna i el grup
Genesis van anunciar ahir que
també participaran al macro-
concert Live Earth el 7 de juliol
a l’estadi de Wembley a Lon-
dres. Es tracta d’un dels set
concerts que es faran el mateix
dia a cinc continents, organit-
zats per l’exvicepresident dels
Estats Units Al Gore, en defen-
sa del planeta. Junt amb Ma-
donna i Genesis, també han
confirmat l’assistència James
Blunt, Red Hot Chili Pepperts, i
Duran Duran entre d’altres,
mentre que als dos concerts
d’Estats Units, actuaran, entre
molts altres, The Police, Kanye
West, Bon Jovi, Smashing
Pumpkins, Roger Waters, Alicia
Keys i Kelly Clarkson.

TEATRE
La Cubana recupera
el gran èxit ‘Cómeme
el coco, negro’
Per celebrar els seus 25 anys a
escena, la companyia La Cuba-
na ha anunciat la reposició del
seu cèlebre espectacle Cóme-
me el coco, negro, en una gira
per tot l’Estat que començarà
el 19 d’abril a l’Àtrium de Vila-
decans. La Cubana, que ja va
muntar una gran festa a Barce-
lona amb motiu dels 25 anys,
ara vol celebrar l’aniversari a
les ciutats i pobles que els han
ajudat i aplaudit tots aquests
anys. “En comptes de fer un co-
llage antològic de tots els es-
pectacles, recuperen un dels
més emblemàtics, que a la ve-
gada és un homenatge al món
de la revista i als artistes am-
bulants”, diuen.

CINEMA
El Macba projecta
curts experimentals
de Hollis Frampton
L’Auditori del Macba acull
aquesta tarda el segon progra-
ma del cicle que dedica a la ci-
neasta experimental nord-ame-
ricana Hollis Frampton (1936-
1984). Sota el títol Hapax
Legomena (II), es projecten
quatre curtmetratges rodats
entre el 1971 i el 1972. Les pel·lí-
cules de Frampton són un reflex
de la seva àmplia varietat d’in-
teressos: llengües clàssiques, fi-
losofia, matemàtiques... El cicle
inclou dues sessions més, els di-
mecres 18 i 25 d’abril.

CANÇÓ
Mariona Segarra
estrena el projecte
‘Temperaments’
La cantant Mariona Segarra es
presenta, només avui, a la Sala
Tallers del TNC amb el seu nou
espectacle Temperaments, una
projecte sobre els sentiments
expressats en el so.

Cultura
enbreu

Elsqueel
vetllen...

La comèdia negra d’Alain
Krief ‘Els hereus’ s’estrena
avui al Teatre Villarroel

Teresa Bruna
BARCELONA

El Villarroel Teatre conti-
nua recolzant l’autor, ara
amb un gènere poc habitu-
al: la comèdia de Boulevard.
S’anomena Els hereus i l’ha
escrit Alain Krief, un valor
interessant, desconegut en-
cara per nosaltres, però
amb una pila de reconeixe-
ments al cabàs. És parisien,
autor de sis àlbums de
còmic, guionista triomfant
a la televisió i autor de
peces dramàtiques curtes
per a la ràdio. Aquesta és la
seva tercera obra de teatre
i ja se n’han fet 250 repre-
sentacions des de la seva es-
trena el 2005.

El protagonista d’Els he-
reus és un mort. Al seu vol-
tant, familiars, amics, he-
reus i més hereus... “És una
obra d’humor negre que
tracta de temes actuals. No
fa cap denúncia de res, per-
què la realitat supera la fic-
ció. Però està plena de se-
crets que condueixen a un
final hilarant”, explica Pep
Anton Gómez, el director.

A excepció del mort, no
hi ha més protagonistes. És

un treball coral que trans-
corre a ritme trepidant i
obliga els actors a estar els
uns pendents dels altres.
“Reclama una concentració
molt bèstia, no et pots des-
pistar perquè tot pot anar
en orris”, diu Pep Ferrer,
actor d’aspecte seriós que
ha protagonitzat grans pa-
pers a la comèdia.

Pep Anton Gómez també
ha fet una petita versió de
canvis geogràfics: “Hem res-
pectat el text, és molt net i
els personatges estan molt
ben dibuixats. Tanmateix
l’original transcorre a París
i els cosins són de Dijon.
Aquí són de Castelló de Far-
fanya. Em venia molt de
gust posar un accent de Llei-
da”. L’obra és una explosió
de cares conegudes: Àngels
Bassas, Pep Ferrer, Eva Bar-
celó, Laia Piró, Empar Mo-
reno i Jordi Vila. Els dos úl-
tims són els cosins: “Hem
anat al poble per agafar l’ac-
cent i tot això i tothom està
molt content, volen venir en
autocar a veure’ns”, diu
Empar Moreno. I afegeix:
“Si escriviu alguna cosa,
poseu-hi un petó a l’alcalde
de part meva!”. ■

Àngels Bassas i Pep Ferrer, dos ‘presumptes’ hereus a la
divertida comèdia que s’estrena al Villarroel ■ CRISTINA CALDERER

“LaSalaBeckett
hapresuna
iniciativavalenta”




