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'Molta merda !', un anecdotari teatral

Marta Monedero

Molta merda!, l'expressió que s'empra en el món de la faràndula per desitjar-se sort abans d'una
estrena, és també el títol d'un recull d'anècdotes teatrals recollides per Héctor Lozano.

Quan a Joan Capri li donaven la Medalla d'Or al Mèrit Artístic l'any 1997, la Rosa Novell era a l'acte que
es va fer a l'Ajuntament de Barcelona. Assegut davant seu, hi havia en Miquel Graneri, actor ja retirat
que es va girar un moment per dir-li: "Ostres, Rosa, ho feu molt bé, eh, ara, al teatre... Com n'heu
après!... Això sí: nosaltres ens divertíem més". Aquesta és una de les més de cent cinquanta situacions
recopilades a Molta merda! (Ara Llibres), un anecdotari estructurat com si fos una obra de teatre, amb
nou escenes repartides en tres actes i dos entreactes que els separen. Una bastida que li serveix a
l'autor per agrupar de manera temàtica una bona pila d'episodis: les equivocacions a l'escenari, els
estris i elements de la coreografia que no funcionen, les bromes entre companys, les reaccions del
públic, les gires o la censura són alguns dels apartats de Molta merda!, un recull ben documentat que
viatja al passat sense oblidar anècdotes més actuals.

"La idea d'escriure el llibre la vaig tenir fa quatre anys quan feia d'oient en un assaig d' Olors de Benet i
Jornet al Teatre Nacional", explica Héctor Lozano (Sabadell, 1974). "Allà hi havia l'actriu Carme Molina,
que va començar a explicar anècdotes i com que ens pixàvem de riure, vaig decidir reunir-les". Lozano -
que fa de guionista a Los Lunnis (TVE)- va anar organitzant berenars amb intèrprets i directors
escènics, que, relaxats, recordaven situacions del passat. Tenia molt clar que volia comptar amb Martí
Galindo (que li firma el pròleg), Joan Borràs, Carme Molina, Miquel Graneri i Mercè Bruquetas. Però el
ventall es va anar obrint fins a incloure-hi, entre molts d'altres, Mario Gas, Lluís Pasqual o Anna Lizaran.
"No m'interessava tant que hi hagués gent més jove, sinó gent amb una trajectòria". 

Per a ell, la professió "abans", anava "de bòlit, amb gires on els passava de tot, alguns duien el seu
propi vestuari" i la reacció dels espectadors no tenia pèrdua. En aquest sentit, és significatiu l'episodi
que va viure l'Anna M. Barbany quan va estar fent bolos el 1983 a Salamanca amb Casa de muñecas
d'Ibsen. Tant bon punt van arribar a la ciutat, els components de la companyia van veure que estava tot
venut per als tres dies. Sorpresos, però contents per la bona rebuda, a la primera funció van començar a
sentir uns murmuris que augmentaven progressivament fins que un espectador va comentar: "!¿Dónde
están las muñecas?! Llavors a la Barbany li va quedar clar que les entrades s'havien esgotat perquè la
gent pensava que les muñecas era un eufemisme de prostitutes.
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