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Els fills de María

E
ls teus, María. Els teus fills. 
Els que mai vas tenir i t’hau-
ria agradat tenir. No en vas 
tenir fruit del teu únic i fu-

gaç matrimoni –«el meu marit, el 
breu», recordaves–, ni tampoc de les 
teves altres relacions de parella. No 
en vas tenir per decisió seriosa i medi-
tada. En els últims anys et lamenta-
ves de no tenir-ne i reconeixies haver-
te equivocat. «Ara no estaria tan so-
la», repeties sovint, recordant un 
passat bulliciós i constatant un pre-
sent d’absències i silencis. 
 Sé que ara mateix m’estàs llegint, 
María, i estic segur, fins i tot, que em 
sents pronunciar en veu baixa les 
paraules que escric. I et dic que som 
molts els que, sense ser-ho, ens comp-
tàvem com a fills teus. Tots els que 
vam tenir la sort de trobar-te al princi-

pi de les nostres carreres. Com jo. Tu 
vas ser la primera persona d’aquest 
ofici –tu, primera actriu consagrada; 
jo, xitxarel·lo acabat d’arribar– que es 
va acostar a mi per dir-me: «Tu ets un 
bon actor, noi. Ets alt, prim i desmane-
gat. No ets guapo, però ets bon actor. 

Arribaràs, segur». Se t’omplia la boca 
parlant bé de mi a directors i produc-
tors. Ho sé perquè molts cops ho fe-
ies davant meu –jo em volia fondre, 
desaparèixer, mort de vergonya– i al-
tres sense que jo ho sabés, quan hi ha-
via ocasió, davant qualsevol reparti-
ment. Ho sé, perquè m’ho explicaven 
després els testimonis del moment. 
 I em vas deixar ser el teu amic. I 
compartir sopar a Luarqués, i a El Co-
munista, i asseure’m a la teva taula a 
Oliver, primer, i a Bocaccio després. I 
aprendre de tu i dels teus tertulians, 
sobre els quals regnaves –matrona, 
mandona i amfitriona– com si Oliver, 
primer, i Bocaccio, després, no fossin 
sinó una prolongació de la teva prò-
pia casa. I eres la primera a posar-te 
dreta aplaudint en cadascuna de les 
meves estrenes, allà, a les primeres fi-
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Lamento la teva 
absència. I em sap 
greu no haver insistit 
més que t’estimava

les que demanaves amb insistència 
perquè ja et començava a derrapar 
l’oïda. Com eres la primera en les rei-
vindicacions dels còmics: la primera 
en les vagues, la primera en les mani-
festacions, la primera en les comissi-
ons per parlar amb el ministre, la pri-
mera a plantar cara. Eres roja. Ho pro-
nunciaves marcant la erra i la jota 
perquè el que ho sentís ho rebés com 
escrit en negretes. 
 Lamento la teva absència, María. I 
em sap greu no haver-te vist més du-
rant els últims temps. No haver es-
tat al teu costat. No haver-te donat 
les gràcies més vegades de les que ho 
vaig fer. I no haver insistit més que 
t’estimava. Ho sento. I em disculpo 
per això. 
T’estimo, María. 
Molt. H

puntsa

TENSIÓ DRAMÀTICA A L’ALMERIA TEATRE

Josep Maria Benet i Jornet és de po-
ques paraules quan es tracta de re-
velar l’argument de les seves obres. 
Prefereix que l’espectador caigui 
en la teranyina de les seves his-
tòries, com la que ara presenta a 
l’Almeria Teatre sota la direcció 
de Xavier Albertí. Com dir-ho? es ti-
tula, i tracta del «poder curatiu de 
les paraules i el valor de la cultura», 
concedeix l’autor. Una obra de dos 
personatges amb un as de l’escena, 
Jordi Boixaderas, i una actriu debu-
tant: Clàudia Benito, filla de l’actor 
Andreu Benito. Ells són professor i 
alumna, i en la seva trobada cica-
tritzaran ferides del passat que els 
permetran afrontar el futur.  
 Boixaderas –que en el seu últim 
treball va donar la rèplica a la Bê-

te de Jordi Bosch a la Sala Gran del 
TNC– valora la proximitat del públic 
a l’Almeria, amb 117 butaques al 
voltant de l’escenari. «Em venia molt 
de gust aquesta proximitat perquè 
et permet explorar altres recursos, 
diferents dels que presentes en un 
gran teatre», explica l’actor. Albertí 
ho subscriu: «Ell i Clàudia regalen un 
catàleg de matisos extensíssim. És 
una partitura d’emocions fantàstica, 
escrita des d’una profunda llibertat 
estilística i amb una gran valentia».

Sales petites

Va ser el mateix autor qui, després 
d’anunciar que ja no desitjava tor-
nar als grans teatres públics –«ara 
els toca a altres, hi ha joves que s’ho 
mereixen»–, va trucar a les portes 
de l’Almeria (companyia Gataro). Li 
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van donar el sí de seguida i van assu-
mir la producció. «Estic molt content 
d’haver estat al TNC i al Lliure, però 
ara vull obrir-me a les sales privades. 
Com que a les grans no els interessa 
gaire el que faig, em quedo amb les 
petites», va dir. 
 Com dir-ho? és la tercera peça 
d’una trilogia, dirigida per Albertí, 

que Benet i Jornet ha ordit al vol-
tant de la trobada de dos personat-
ges. Va obrir la tríada amb els dos 
homes de la intensíssima Soterrani, 
va prosseguir amb les dones de Du-
es dones que ballen i ara són un home 
madur i una joveneta els que apor-
ten la tensió dramàtica, a dos pams 
del públic. H 

«És una peça sobre 
el poder curatiu   
de les paraules», 
declara el 
dramaturg

Boixaderas, 
a dos pams
Xavier Albertí dirigeix l’actor i Clàudia Benito 
en l’obra de Benet i Jornet ‘Com dir-ho?’


