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Josep Maria Pou portarà un relat de Melville al Teatre de Salt

L’actor ofereix una lectura de ‘Bartleby, l’escrivent’, de Melville, al Teatre de Salt dins del Festival Temporada Alta

J.M. Pou: “Llegir en veu alta
és l’essència del teatre”

Jordi Serrat
GIRONA

En una societat do-
minada per la
imatge i quan la
gran escenografia
també ha envaït el
món del teatre, Jo-
sep Maria Pou creu
que cal recordar
“l’encanteri” de la
paraula llegida en
un escenari.

A
questa és la raó
per la qual el po-
pular actor no va
dubtar ni cinc
minuts quan el

Festival Temporada Alta li va
proposar de fer un espectacle
que consistís, únicament, a fer
una lectura d’un clàssic. El
resultat es podrà veure –o
més ben dit escoltar– avui al
Teatre de Salt, on Pou llegirà i
interpretarà la traducció cata-
lana de Bartleby, l’escrivent el
famós relat de Hermann Mel-
ville publicat el 1853.

El protagonista d’aquesta
lectura dramatitzada confessa
estar entusiasmat. “En el nos-
tre ofici arriba un moment en
què hem d’aturar-nos perquè

ja estem marejats de muntat-
ges tan grans”, revela. “No
hem d’oblidar que l’essència
del teatre es troba en qualse-
vol plaça de poble o a les por-
tes d’una església de l’Edat
Mitjana quan s’explicaven
contes. O amb la fascinació
que sentia el poble amb les
històries de bruixots. Aquest
és el principi del teatre. Com
ho és també la fascinació que
senten els nens petits quan la
iaia els explica un conte. En la

lectura d’un llibre en veu alta,
mentre algú escolta i assabo-
reix les paraules, hi ha l’es-
sència més pura i més autèn-
tica del teatre”.

Tot i ser un actor molt co-
negut pel gran públic, gràcies
en part a l’audiència de mas-
ses que dóna sempre la televi-
sió –ha participat en serials
com Policías i Estació d’enllaç–,
Pou continua sentint-se espe-
cialment realitzat fent servir
la veu i no la imatge com a

màxim instrument per provo-
car emocions. Per deixar clar
que vol ser “honest” i que tot-
hom sàpiga que la seva actua-
ció consisteix en la lectura,
Pou pujarà a l’escenari única-
ment amb l’exemplar del lli-
bre a les mans. Totalment
despullat amb l’única compa-
nyia de les pàgines de Her-
mann Melville. “Ho faré igual
que en un programa de TVE
que jo veia de petit. Es deia
Tengo un libro en las manos”, re-

corda. “Tant de bo tornés un
programa així!”, va etzibar.

Els seus anys de formació en
l’ofici són una prova evident
que Pou és un rapsoda apassi-
onat que disfruta llegint en
públic. Ell mateix recorda que
al començament de la seva
carrera treballava per a l’ON-
CE tot llegint literatura per a
cecs. Quan es va matricular fa
més de 30 anys a l’Ecola d’Art
Dramàtic de Madrid, Pou tre-
ballava per al servei El libro
hablado, uns estudis de ràdio
de l’organització de cecs pen-
sats per tal que els invidents
poguessin tenir accés a la lle-
tra impresa. En aquella època,
Pou va llegir i enregistrar EL
Quijote, el Lazarillo de Tormes i
altres grans obres de la litera-
tura universal. Sens dubte una
etapa molt útil, tant per pa-
gar-se els estudis com per
aprendre i cultivar-se. “És per
això que quan algú em parla
de llegir en veu alta és per a
mi una meravella”.

Vigència del text
Respecte al text de Bartleby,

l’escrivent, Pou afirma que es
tracta d’un conte d’enorme
valor literari. Segons ell, la
història de l’advocat de vida
tranquil·la, trasbalsat per un
empleat a qui no aconsegueix
treure’s de sobre, té vigència
en el món laboral d’avui. A
més a més, hi ha molts fets
d’aquesta obra que tenen a
veure, segons ell, amb la re-
sistència passiva del jovent
antiglobalitzador d’avui. “És
l’actitud d’un home que sem-
pre diu «preferiria no fer-ho», i
que representa la negació a
participar en les coses que un
no accepta, per enfrontar-se
així al sistema”.

T E A T R E

‘Juliol del 36, Barcelona’

Una altra guerra
innecessària

Juan Carlos Olivares

‘Juliol del 36, Barcelona’, de Claude
Mercadié. Versió: Lluís-Anton
Baulenas. Direcció: Boris Rotenstein.
Escenografia i il·luminació: Paco
Azorín. Vestuari: Miriam Compte.
Intèrprets: Muntsa Alcañiz, Sergi
Calleja, Jordi Figueres, Aleix Rengel
Meca i Miriam Escurriola. Teatre

Tantarantana.

De la Guerra Civil se n’ha dit tot i res. Quan
molta veritat roman oculta i silenciada, tornar
sobre els quatre tòpics de bona voluntat cansa.
A aquestes altures, amb notícies i documentals
valuosos que comencen a desenterrar la fosca
herència de les trinxeres, Juliol del 36, Barcelona
sobra per explicar-nos aquesta guerra.

Claude Mercadié intenta mostrar la comple-
xitat íntima i humana d’un conflicte fratricida.
L’enemic a casa, a la família, a l’escala, al barri,
a la feina. Però l’autor resta a la superfície del
problema; pitjor encara, de totes les difícils i

paradoxals relacions que planteja, afavoreix la
més efectista: un capellà de sotana perseguit i
amagat a casa d’una dona sense ideologia apa-
rent i la seva filla anarquista. I és la veu del ca-
pellà la que acaba per marcar la línia de combat
entre els bàndols. És l’enèsima versió roja i blava
de la Guerra Civil, una bipolaritat elemental,
absolutament superada.

Boris Rotenstein s’ha deixat arrossegar pel
tòpic. Cec de complicitat emocional amb la
tragèdia d’una dona lliure i conseqüent, ha
deixat que el text i els intèrprets es mostrin amb
tots els seus defectes. Una mirada que porta la
credulitat al pamflet però no al teatre.

En alguns moments de la funció, l’estupor
davant del que s’està veient pot provocar fins i
tot vergonya, acompanyada d’una certa tristesa.
Costa i dol presenciar el desastre. La majoria
dels muntatges ofereixen una mínima taula de
salvació. I aquí la candidesa apassionada del
personatge i l’actuació de Miriam Escurriola (la
filla) podria ser-ne un acceptable agafador.

Però l’esforç personal d’un intèrpret és insu-
ficient per salvar una representació, sobretot si
t’enfrontes al caos. Tota la resta de Juliol del 36 és
oblit: oblidar les paraules, les situacions, els
trets dels personatges, les interpretacions. És
una llàstima que fins i tot sigui necessari obli-
dar el treball de Muntsa Alcañiz (la mare). Po-
ques vegades s’ha vist una actriu tan perduda,
tan fora del personatge, tan allunyada de la re-
alitat dramàtica que li toca interpretar. La llas-
timosa imatge del desconcert absolut.


