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Cal agrair, com apuntava Andreu Go-
mila amb encert en aquest mateix
diari, que tant El Canal (Centre
d’Arts Escèniques de Salt / Girona)

com l’Escena Nacional d’Andorra hagen apos-
tat fort en la seua primera producció. Es trac-
ta de l’escenificació de Coral romput, el mag-
nífic poema de Vicent Andrés Estellés escrit
just ara fa 50 anys, sota la direcció de Joan
Ollé, popularitzat gràcies al disc enregistrat
per Ovidi Montllor i Toti Soler l’any 1979. I és
un repte no sols per la gosadia que suposa
portar avui un extens poema a escena –per a
alguns això ja és sinònim de dificultat insu-
perable–, sinó perquè la d’Estellés és una po-
esia que encara no s’ha assumit del tot, per la
contundència de moltes de les coses que diu
i la manera directa que té de dir-les.

AIXÍ, A ‘CORAL ROMPUT’ ÉS CAPAÇ d’entremesclar,
en un únic cant coral, dislocat però alhora ra-
dicalment coherent, temes universals com
són la mort, l’amor –que inclou també el
sexe– i el pas del temps, amb altres aspectes
més localitzats i amb datació exacta: la fam
de la postguerra, la tristesa que emana d’una
València vençuda, que respira misèria, por i
fred, provinciana quan gira l’esquena a la prò-
pia llengua, greixosa i suada. Una ciutat,
però, a la qual no pot deixar d’estimar, com si
fos el seu testimoni un gest últim de dignitat.
Estellés, escrivint des d’un racó menut i an-
goixant, que l’oprimeix vitalment, té la força
de crear tot un món: un món que arrela en
aquesta trista realitat però que la supera, tot
descrivint-la amb una cruesa gens pudorosa
i vital que molts no li han perdonat.

LA POESIA D’ESTELLÉS DIU LA REALITAT, però va més
enllà del realisme. També l’habiten coses fos-
ques: els fantasmes de la mort (corprenedor
és el record de la filla morta: “Si la filla em vis-
qués, ¿hauria fet més versos?” escriu a Coral
romput), però també l’ombra indigna del
franquisme, així com el temor de fer poemes
poc dignes, sensorials i corporis, desmesura-
dament arrelats a la vida. “De vegades voldria
fer versos nobilíssims/ i dir antigues coses
amb plena dignitat” ens confessa per, tot se-
guit, desmentir-se, ja que en lloc d’aplicar-se
a fer versos perfectes i inofensius, prefereix
mirar “la dona del metge quan pren banys de
sol a la terrassa”. Defuig el poema covard, la

pulcritud asèptica dels qui eviten parlar de
com viuen, amen (forniquen) i moren. És un
home compromès: amb la vida (plena de som-
nis i pulsions eròtiques), amb el seu entorn
(València, Burjassot i la seua gent) i amb la
pròpia creació.

L’ENCERT DE LA VERSIÓ TEATRAL DE JOAN OLLÉ rau
en el fet que ens mostra sense embuts aquest
Vicent múltiple, impúdic, i pertorbadora-
ment sincer. I em recorda l’Al Pacino de Loo-
king for Richard, on l’actor italoamericà
s’entesta a buscar tots els sentits possibles
al personatge de Ricard III, escrit per Sha-
kespeare, pegant-li voltes al text, furgant en
els seus passatges més hermètics, actualit-
zant la lectura però sense renunciar a la com-
plexitat. És el mèrit d’aquest nou Coral rom-
put. D’una part, té la capacitat de transpor-
tar-nos, a través d’una llum taxada, d’una
escenografia i d’un vestuari volgudament
austers, a aquella mísera València dels anys
50. I de l’altra, gràcies al quàdruple desdobla-
ment de la veu de Vicent –tres actors, Angue-
ra, Arquillué, Farelo, i una impressionant Ca-
rulla–, i a l’aparició fantasmal de les seues ob-
sessions, podem tocar aquest mosaic
trencat, veure aquest cant polifònic, amarg
i exultant alhora.

PERÒ, SOBRETOT, TENIM LA PARAULA. Tal com dis-
corre l’obra, es va despullant d’elements vi-
suals i l’alexandrí del poeta de Burjassot s’im-
posa. I és aquí, paradoxalment, on podem
posar el més gran però a aquest muntatge:
l’absència d’un criteri coherent en l’elecció
del dialecte usat. Amb la intenció d’evitar for-
çar la valencianització fonètica dels actors
(tria que em pareix encertada), es modifica
el text original, i el resultat és un híbrid es-
trany que es queda a mig camí, en terra de
ningú. Igual que Al Pacino recita ben digna-
ment Shakespeare amb accent d’East Har-
lem, però sense tocar l’escrit del dramaturg
britànic, o Ovidi recitava Salvat o Segarra
sense renunciar a la seua dicció alcoiana, i
sense esmenar cap vers, aquí s’hauria d’haver
procedit de la mateixa forma. Si es corregeix
aquesta vacil·lació, quan el muntatge arribe
al Teatre Lliure, podrem gaudir plenament
d’aquesta inigualable indagació íntima i
col·lectiva d’un dels més grans poetes euro-
peus del segle XX.

L’ESCENIFICACIÓ DE
‘CORAL ROMPUT’ Joan-Elies Adell Poeta i professor de teoria

de la literatura a la UOC
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“L’encert de la versió teatral de
Joan Ollé rau en el fet que ens
mostra sense embuts aquest
Vicent múltiple, impúdic, i
pertorbadorament sincer.
I em recorda l’Al Pacino de
‹Looking for Richard›”

VOLTA D’HORITZÓ

Amnistia
tardana
a Iraq

J.J. Navarro
Arisa

El Parlament iraquià va
aprovar dissabte una espè-
cie d’amnistia tardana i limi-
tada segons la qual els
membres de l’antic partit
de Saddam Hussein, el
Baas, podran tornar a tre-
ballar a l’administració
iraquiana. Aquesta mesu-
ra, que compta amb el su-
port dels Estats Units, és
un gest de reconciliació
que s’espera que contribu-
eixi a la pacificació d’Iraq.
El partit Baas, nacionalis-
ta, laic i panàrab, va con-
trolar la vida política ira-
quiana entre 1968 i 2003.
Durant els seus anys de
puixança es va estendre a
Egipte i Síria, i va donar
lloc a una efímera i falsa
República Arab Unida
(RAU), però a partir de
1979 va esdevenir un ins-
trument de poder de la dic-
tadura de Saddam Husse-
in. Amb tot, ingressar al
Baas era una forma segura
de fer carrera política a
l’Iraq i el partit va arribar a
tenir uns 2,5 milions d’afi-
liats, més o menys el 10%
de la població.

Després de la invasió
del 2003 que va derrocar
Saddam, els nord-ameri-
cans van prohibir el partit
Baas, van acomiadar els
seus membres de l’admi-
nistració i l’exèrcit, i
només van aconseguir que
els baasistes s’integressin
a la insurgència sunnita, i
prenguessin part a l’onada
de violència i atemptats
que va caracteritzar els
primers anys d’ocupació
nord-americana.

Ara que els sunnites ira-
quians s’han convertit en
aliats dels EUA contra Al-
Qaida, l’estratègia anti-
terrorista global necessita
les restes del partit Baas,
fins i tot malgrat les pro-
testes dels xiïtes, que són
la principal majoria social
i actualment dominen la
política iraquiana. La de-
puració del partit Baas
s’entén ara com un dels
principals errors comesos
després de la invasió, que
s’ha fet evident quan els
antics servidors de Sad-
dam han esdevingut ne-
cessaris com a aliats con-
tra Al-Qaida.

Lafamíliacomaexcusa
Amb el títol De Marx a sant
Pere, el 17 de desembre vaig
comentar la conversió al cato-
licisme de la fins ara senado-
ra socialista Mercedes Aroz,
decisió personal que respec-
to, perquè tothom té dret de
canviar d’idea o de doctrina.
El 29 de novembre ella ma-
teixa n’informà en roda de
premsa, afegint que abando-
nava la política després de

com escriu Juan Luis Ce-
brián en article a El País (9
de gener), “no fue tanto un
acto religioso como políti-
co”. El comentarista consi-
dera que, a partir d’aquell
dia, s’ha muntat un guirigall
entorn a les expressions de
l’Església sobre qüestions de
la política que interfereixen
en assumptes d’Estat
“como parte de los poderes

fácticos entre los cuales no
es menor el de la Conferen-
cia Episcopal”. A la trobada
del 27 està prevista la pre-
sència del cardenal arque-
bisbe de Barcelona Lluís
Martínez Sistach. No es pot
preveure el que hi dirà, si
diu alguna cosa, i ja veurem
com ho explica la ponència
encarregada a Aroz, però el
context en el qual es convo-

ca la trobada obligarà l’exse-
nadora socialista a definir-
se políticament sobre el fals
problema creat i atiat per je-
rarquies eclesiàstiques que,
sortosament, no tenen ni el
poder ni la influència que el
36 els va ajudar a qualificar
de “croada” el cop d’Estat
militar feixista. Hi ha gent
que encara ho ignora però
Aroz ho sap perfectament.

ESGLÉSIA I ESTAT Teresa Pàmies Escriptora

tres dècades d’exercir-la
com a militant del PSC.
Però ara resulta que no
abandona la política, car
s’anuncia la seva participa-
ció com a ponent a l’acte
previst per al 27 de gener al
Palau de Congressos, amb el
mateix lema que la manifes-
tació del 30 de desembre a
Madrid convocada pel car-
denal Rouco Varela, que,
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