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Comadira, compromís
i creativitat

L’APUNT teatral que, dirigida pel lloretenc Xavier Albertí, conso-
lida la faceta de dramaturg d’aquest poeta i pintor que
sempre ha mantingut activitats relacionades amb les
disciplines artístiques, com ara l’article periodístic, la
crítica, la traducció i l’arquitectura. A més, Comadira
ha acceptat donar suport a la CUP i anar a la llista
per la ciutat de Girona, en el número 23.Joan Ventura

Narcís Comadira (Girona, 1942) està vivint uns dies
molt intensos. A finals d’abril clausurava a la Fundació
Vila Casas l’exposició Obres amb arbres i altres vege-
tals, comissariada per Glòria Bosch. Aquesta setmana
l’han inaugurat a París, al Centre d’Études Catalanes,
on es podrà visitar fins al 13 de juny. I ahir, al Teatre
Nacional, presentava L’Hort de les Oliveres, una peça

re’ns de l’atonia del nos-
tre dia a dia”, i va remar-
car que “ens ha de portar
a visitar espais dintre de
nosaltres que estan per-
fectament actius però
que a vegades tenim una
mica adotzenats”.

L’obra de Comadira se
situa en un poble fictici
de Catalunya, “una ciu-
tat petita o un poble
gran com podrien ser la
Bisbal d’Empordà o Tor-
roella de Montgrí”.

Comadira ha subratllat
que el text corria el risc de
ser llegit d’una manera
“excessivament costu-
mista” i va afirmar “no vo-
ler-ho de cap de les mane-

res”, motiu pel qual va po-
sar de subtítol Una òpera
de Catalunya, “una indi-
cació que s’ha de llegir de
manera operística, amb
un dramatisme exacer-
bat”, va dir Comadira.

Estructura operística
Aquesta estructura d’òpe-
ra fa que “en comptes
d’àries ens trobem amb
textos poètics recitats
que fan la mateixa fun-
ció”. La paraula parlada,
la recitada i la cantada
s’alternen a L’hort de les
oliveres, que té un mun-
tatge musical molt eclèc-
tic que inclou des d’Il
mondo, de Jimmy Fonta-
na, fins a Parigi, de Paolo
Conte, passant per Pasto-
ral, de Frederic Mompou;
Sol ixent, d’Eduard Tol-
drà, i La passió segons
Sant Mateu de Bach.

El repartiment de
l’obra el formen Mercè
Arànega, Rubèn de Eguía,
Marta Ossó, Robert Gon-
zález, Mont Plans, Oriol
Genís, Carles Canut, Aina
Sánchez, Antoni Comas i
Ricard Farré. ■

La música té un
paper rellevant
en l’obra, que
barreja el text
parlat, recitat
i cantat

La pobra Emma –traduc-
tora habitual en els saraus
literaris– anava de corcoll
en la “simultània” de Cait-
lin Moran. “Rapidesa ver-
bal i humor, això és el
més difícil!”, s’exclamava
abans de començar la roda
de premsa amb aquesta
autora entremaliada que
participa avui en el Fes-
tival Primera Persona
(22.15 h, al CCCB).

Efectivament, l’Emma
ho va passar malament
(però va sortir-se’n!) per-
què Moran xerrava a tot
drap (tal com flueix la seva
prosa, d’altra banda) per
explicar l’origen de Com es
fa una noia (Anagrama),
una novel·la que, com l’an-
terior, té un clar rerefons
autobiogràfic. “És la histò-
ria d’una adolescent que,
al contrari de Darth Va-
der, passa del costat obs-
cur cap a una altra cosa
més dolça.” Imagineu-vos
l’escena: una noia grassa,
pobra, filla d’una família
de classe de treballadora,
amb vuit germans, que té
l’oportunitat d’escriure
per a una revista musical.
“En la revista el joc era ser
el més pervers possible, ai-
xí que hi vaig entrar fins
arribar a desitjar la mort
del líder d’un grup; per
sort, el meu poder no era
tan gran i segueix viu!”

Sortosament –perquè
de perspicàcia, no li’n fal-
ta– la protagonista, Jo-
hanna Morrigan, s’adona
que allò no va enlloc, i can-
via el to cínic per un de po-
sitiu, que pretén alçar com
a “model” per a les noves
generacions: “A internet
veig sovint aquest to entre
els adolescents, i crec que
és nociu per al seu futur i
els impedeix créixer.”

Davant les Cinquanta
ombres d’en Grey, Moran
s’indigna: “Dóna la imat-
ge a les adolescents que

trobaran un milionari
amb qui faran jocs se-
xuals, quan en realitat les
joves han d’aprendre a dir
que sí a les coses, i també
a dir que no.”

Com es fa una noia for-
ma part d’una trilogia que
continuarà amb un segon
títol (que començarà a es-
criure al setembre) sobre
com Johanna –ara con-
vertida en Dolly Wilde
(Caitlin Moran també és
un pseudònim)– assoleix

la fama amb els seus arti-
cles fuetejadors; i una ter-
cera en la qual forma un
partit polític per canviar el
món. “Aquest és el meu
pla: arribar a ser presiden-
ta!” Moran està convençu-
da que la cultura pot can-
viar les coses “molt més rà-
pidament que la política”.

Els llibres, com també
les sèries i les pel·lícules,
juguen un paper impor-
tant a l’hora de canviar
mentalitats. Per arribar a
un màxim de públic, els lli-
bres –diu– han de ser di-
vertits, bruts, polèmics...
“Només quan un autor hi
posa tot el que té dins seu
permet als altres aprendre
i viure vides extres.”

No tornaré al meu país
Tremendament deprimi-
da. Així deia que estava,
entre pipada i pipada de ci-
garreta electrònica, la hi-
perenergètica Moran. “No
tornaré al meu país!” Da-
vant la victòria dels tories,

hi veia, tanmateix, un cos-
tat positiu: “Molta gent ha
quedat horroritzada, i ai-
xò farà que es mobilitzi.”
Segons la cronista, només
els “pijos blancs” dirigei-
xen actualment el seu
país. “Estem perdent la
veu de la classe treballado-
ra”, advertia ahir amb uns
ulls espurnejants. “Amb la
Thatcher hi havia grups
de rock, punk, i ara tot ai-
xò no hi és.”

Nascuda a Brighton el
1975, aquesta cronista
sense pèls a la llengua s’ha
conreat un camp de fans
(50.000 seguidors al Twit-
ter) i col·lecciona premis,
com ara el de la premsa
britànica a la millor co-
lumnista el 2010, o el Bri-
tish Book Award per Co-
mo ser mujer. Com es fa
una noia s’adaptarà al ci-
nema sota la direcció de
Danny Boyle, i ara Moran
treballa en el guió. “No puc
dir qui m’encarnarà, però
estic supercontenta!” ■

Divertides, brutes i polèmiques; així han de ser les novel·les
segons l’escriptora i cronista britànica Caitlin Moran

Cultura és poder
Valèria Gaillard
BARCELONA

Caitlin Moran, ahir al CCCB de Barcelona ■ ELISABETH MAGRE

‘Com es fa
una noia’ serà
adaptada al
cinema pel
director britànic
Danny Boyle
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