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oug Wright va quedar absolutament fasci-
nat davant la figura inquietant de Charlotte
von Mahlsdorf, nascut Lothar Berfelde,

(1928-2002), el transvestit més popular de Berlín,
fundador del cèlebre Museu Gründerzeit, dedicat a
emmagatzemar molts objectes artístics que nazis i
comunistes consideraven decadents.

El dramaturg decidí portar el personatge a escena
manllevant-li el títol de l’autobiografia: Jo sóc la
meva dona, però el resultat va molt més enllà d’una
història de vida teatralitzada gràcies a l’audàcia de
la seva escriptura. Wright presenta, en paral·lel, la
complexa experiència vital del protagonista i la se-
va trobada amb personatges que n’han marcat
l’existència; i la seva pròpia en el procés d’aproxi-
mar-se a tan misteriós entrevistat a qui admira i al-
hora qüestiona. Un text plantejat com un monòleg,
bastit de narració en primera persona, entrevistes
perfectament datades i diàlegs reconstruïts. Apte
només per a un gran actor.

A priori, després de veure Intimitat, semblaria
que aquell histrionisme nerviós de Joel Joan fos ab-
solutament antagònic per a tal comesa. Però el re-
sultat del seu treball en aquesta peça és excel·lent,
caracterització física en forma d’àvia entranyable
de look anys vint inclosa. Precisió i matís, anar i ve-
nir des de l’anciana Charlotte i la seva dolça dicció
catalanoalemanya, la tieta lesbiana que li desco-
breix la seva realitat, el pare dèspota a qui assassi-
narà en defensa pròpia o el mateix dramaturg en
plena efervescència. Canvis camaleònics en cade-
na, imperceptibles gairebé a la retina. L’actor xucla
l’atenció de l’espectador, que perd de vista qualse-
vol referència de la seva variada carrera i se centra
en allò que passa a escena. Història individual que
transcorre en l’Alemanya del nazisme, la Segona
Guerra Mundial, el comunisme durant la RDA amb
la implacable Stasi i, finalment, la caiguda del mur.
La direcció que ha fet Marta Angelat és excel·lent,
d’una elegància natural i una fluïdesa teatral impe-
cable. La directora ha sabut extreure el millor de
Joel Joan, ha marcat un ritme ideal per a l’especta-
dor i ha potenciat el text, traducció de Joan Sellent.

Una escenografia molt similar a la de l’especta-
cle original estrenat a Broadway el 2003, que po-
tencia la presència dels objectes –atenció a la im-
portància dels gramòfons– tan estimats pel prota-
gonista. L’embolcall adient per a aquesta interes-
sant i més que recomanable proposta.
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Elegància i precisió
� Autor: Doug Wright (traducció de Joan Sellent)

Direcció: Marta Angelat

Intèrpret: Joel Joan

Dia i lloc: Dimarts 28 d’octubre (fins al 14 de

desembre) a La Villarroel. Barcelona

TERESA FERRÉ

Joel Joan, en un instant de l’obra. / ORIOL DURAN

● La Universitat de Stan-
ford ha iniciat aquesta set-
mana unes jornades dedi-
cades al cinema català,
amb projeccions de dife-
rents films i conferències,
sota el títol Under the
magnifying lens: Catalan
cinema of the real. El cicle
va començar dilluns i fins
ara s’hi han pogut veure
les pel·lícules Veinte años
no es nada, de Joaquim

Jordà; Gaudí, de Manuel
Huerga; Cravan vs Cra-
van, d’Isaki Lacuesta; La
doble vida del faquir,
d’Esteve Riambau, i el do-
cumental Els nens perduts
del franquisme, de Montse
Armengou.

Avui la jornada s’ence-
tarà amb un seguit de con-
ferències. La primera serà
Buscant la veu absent: va-
gant a través del silenci
dels films de Lacuesta i

Guerín, a càrrec de Linda
C. Ehrlich. La següent serà
Trencant l’ordre imagina-
ri: La nova escriptura des
de Barcelona, a càrrec del
crític de cinema d’El Punt
Àngel Quintana; Escrivint
cinema en el present, que
pronunciarà el cineasta
Isaki Lacuesta; Lluny del
realisme: una certa ten-
dència del cinema català,
per Esteve Riambau, i Un
model de transmissió, per

Jordi Balló. Posteriorment
es farà una taula rodona
que moderarà Joan Ramon
Resina i es projectarà el
film de José Luis Guerín
En construcción.

Aquest cicle ha estat or-
ganitzat pel departament
d’espanyol i portuguès de
la universitat i té el suport
de l’Institut Ramon Llull,
el Fòrum de l’Europa Con-
temporània i el Programa
d’Estudis Ibèrics.

La universitat californiana de Stanford
organitza unes jornades de cinema català
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