
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 01/10/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 50

Isabel Coixet: "La literatura és la mare de tot"

La cineasta debuta amb '84 Charing Cross Road' com a directora de teatre dins del festival
Temporada Alta de Girona SALT
Josep Minguell, Carme Elias i la veu de Mercè Sampietro apareixen a l'escenari de '84 Charing
Cross Road'

Jordi Serrat

Sóc directora de cinema, però abans que res jo sóc lectora, perquè per mi la literatura és la mare de
tot", exposa Isabel Coixet, que presenta un muntatge teatral al cicle Temporada Alta.

La reconeguda cineasta estrena avui al Teatre de Salt (Gironès) l'obra 84 Charing Cross Road, de
Helene Hanff, interpretada per Carme Elias i Josep Minguell. És la primera vegada que Coixet dirigeix
una obra teatral i ho fa amb un text molt literari, ja que es tracta d'una peça que parla de la fascinació
que exerceixen els llibres sobre les persones. Un tema que Coixet no creu que hagi d'estar, ni de bon
tros, allunyat dels professionals que es dediquen al món audiovisual o de la imatge. Al contrari, ella
mateixa recorda que en les seves pel·lícules els seus personatges "parlen molt" -"potser massa",
afegeix- i que, per tant, tot i que l'escenari d'una platea sigui una altra cosa que la pantalla gran, al final
un director acaba "explicant històries amb contingut" i amb text. Al capdavall, amb càmeres o sense,
tampoc veu que existeixin tantes diferències en el treball dels actors.

Obra epistolar
L'obra original és de l'escriptora Helene Hanff, de Nova York, i presenta l'epistolari entre la mateixa
autora i Frank Doel, empleat d'una llibreria de Londres a qui escriu per primera vegada buscant edicions
difícils de trobar. Coixet reconeix que quan es va llegir per primera vegada aquesta correspondència, es
va interessar aviat per l'adaptació teatral de James Roose-Evans. El mateix li va passar a Carme Elias,
que "va sentir una emoció molt forta" per un personatge com Helene Hanff que defineixen com a
extravertit, aparentment fort, irònic, cínic i terriblement humà.

Les cartes que es van enviar els dos corresponsals durant 20 anys contenen molts secrets ocults, ja que
remitent i destinatari no es van conèixer mai físicament. Josep Minguell remarca que el text de l'obra és
tan important "pel que diu com pel que no diu". A més, recorda que cartejar-se, és una manera "d'obrir-
se als altres". Un acte d'intimitat que és present en aquesta obra, com diu Minguell, "barrejat amb un
humor subtil". En la posada en escena, com detallen els seus protagonistes, les cartes més que llegir-se
"s'escriuen en veu alta". L'espectacle està patrocinat pel Cercle de Lectors, que dóna suport a la
iniciativa en ser la producció "un cant d'amor al llibre i a la lectura". El president del Cercle, Francesc
Bechdejú, també pensa que el món del teatre i del cinema conviuen perfectament amb la literatura.

La novetat que ha trobat Coixet en iniciar-se en aquesta nova experiència teatral és que, òbviament, no
li cal el volum de gent per treballar d'una producció cinematogràfica. Per això, com diu ella mateixa amb
mig somriure, en aquesta ocasió, s'ha fet bona la dita castellana: "Cuanto menos bulto más claridad".

El 84 Charing Cross Road que s'estrena a Salt és la versió de James Roose-Evans -sempre fidel al text
de l'autora-, traduïda per Joan Sellent, i dirigida i adapatada per Isabel Coixet. A més del paper dels dos
únics actors que surten a escena també hi apareix la veu de Mercè Sampietro. Prova de la bona
expectació que ha despertat aquesta proposta a Salt i Girona és que l'empresa Bitó Produccions, que
dirigeix el festival Temporada Alta, ha decidit ampliar el nombre de funcions. En principi només estava
programada una única sessió per avui divendres, però, vista la demanda d'entrades i la disponibilitat de
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l'equip de Coixet, també es representarà demà dissabte. L'obra que es veurà al teatre de Salt té una
durada aproximada d'1 hora i mitja. Després del Festival Temporada Alta, anirà al Romea de Barcelona
a partir del proper dia 5.

Nova producció gironina
El Festival Temporada Alta també acull aquest dissabte i diumenge a la Sala La Planeta de Girona la
comèdia Despulla't Germana, de Jordi Sala. L'obra és la primera producció professional de Discàlia
Companyia de Teatre i està interpretada per Ingrid Calpe, Sílvia Escuder, Pep Gómez i Pilar Prats. La
trama presenta la història de tres germans i una germana, que per una sèrie de circumstàncies acaben
despullant-se, tant des d'un punt de vista físic com metafòric, quan els personatges es treuen "les noses
o falsedats que els cenyeixen el cos i l'esperit". Segons admet Sala, el muntatge "té un punt de
comercialitat". ja que busca un públic ampli i no només "el fervorós amant del teatre". Tot i ser una
comèdia, l'espectacle aconsegueix, a criteri de l'autor, "un cert biaix dramàtic" i una marca
"profundament contemporània" en reflexionar "sobre la societat actual i les relacions de les persones".
La direcció del Festival Temporada Alta aposta sempre en la seva programació per alguna producció
local com aquesta, però amb voluntat que l'obra no neixi i mori a Girona sinó que arribi també arreu de
Catalunya i pugui interessar als programadors de Barcelona.

Un moment de la representació de ’84 Charing Cross Road’, amb Carme Elías i Josep Minguell
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