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Un rar plaer de llibres

Francesc Massip

'84 Charing Cross Road', d'Helene Hanff. Versió: James Roose-Evans. Traducció: Joan Sellent. Intèrprets: Carme Elias,
Josep Minguell. Escenografia: Jon Berrondo. Direcció i adaptació: Isabel Coixet. Teatre Romea, 7 d'octubre.

Qui hagi recorregut les llibreries de vell de Londres, als entorns de la British Library, i qui gaudeixi de les
bones edicions i acurades enquadernacions, no podrà resistir-se a la fascinació que emana de la
correspondència entre l'escriptora americana Helene Hanff i el seu proveïdor Frank Doel, empleat a la
llibreria Marks & Co. del carrer Charing Cross Road. Un diàleg epistolar que es va produir realment
entre 1949 i 1969, fins que la mort de l'interlocutor londinenc va interrompre les periòdiques trameses
que enviava a l'àvida clienta novaiorquesa.

Amb aquest material, degudament adaptat i retallat per a la seva escenificació, la directora
cinematogràfica Isabel Coixet s'estrena amb molt bon pols en el format teatral. S'ha envoltat d'un equip
eficaç, amb una suggerent escenografia de Jon Berrondo que, sobre un net fons de color sèpia en
consonància amb el cromatisme del llibre antic, hi disposa una llarga taula de banda a banda de
l'escenari com a emblema de la distància transoceànica que separa els dos desconeguts, tanmateix
units per un rusc de llibres que hi creix al bell mig. La música d'Alfonso Vilallonga subratlla la insòlita
relació que es va teixint entre ambdós corresponsals que intimen a través de petits detalls de gust i
d'afició literaris: el tacte d'un llom, l'aroma d'un paper, l'exquisidesa d'una tipografia, però també l'opinió
sobre textos i autors o el menyspreu per les arbitràries seleccions d'antologistes sense escrúpols i per
les infectes edicions de supermercat. El frec epistolar es va fent més i més emotiu gràcies a una
interpretació radiant de Carme Elias, una actriu afinada que, amb delicat virtuosisme, toca la corda rica
en matisos de l'escriptora, la qual posa joganerament a prova la flegma britànica del llibreter, a qui li
dóna el to un circumspecte Josep Minguell. Llàstima del pegot final, unes veus en off que fan explícit el
viatge llargament desitjat de la lectora al seu somniat Londres, innecessari pedaç que desdiu de
l'elegància al·lusiva i el bon ritme amb què es pronuncien les complicitats epistolars de dues ànimes
solitàries.
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