
«Les dones van més al teatre»

J. C. S.
BARCELONA

–Parli, en primer lloc, una mica de la 
història de Desiguals.
–Explica les emocions i relacions 
afectives entre tres dones durant un 
llarg període de temps. Comencem 
amb 40 anys i acabem amb 70. Es 

La intèrpret de Terrassa estrena, amb 
Karme Málaga i Laura Sancho, al Tea-
tre Gaudí ‘Desiguals’, l’últim text d’Ever 
Blanchet, responsable d’aquest espai 
de l’Eixample i del Versus. 

Maria Clausó
Actriu

presenten diferents trobades entre 
elles en aquest termini de temps tan 
gran. També es parla d’un quart per-
sonatge, un home, que no surt en es-
cena però que repercuteix en les se-
ves vides.

–¿Com són aquestes tres dones?
–Dues d’elles, Mar [Laura Sancho] i 
Rita [Maria Clausó] mantenen una 
relació lèsbica oberta. Encara que 
s’han separat, les uneix la propie-
tat d’un àtic i, en la vellesa, acaben 
juntes al mateix geriàtric. L’amis-
tat supera els seus desacords. Alicia 
[Karme Málaga], que té relació amb 
l’home que no veiem, explica les di-
ferents trobades.

–¿Quin paper té la  relació lèsbica en 
el desenvolupament de l’obra?

–No determina la història i es pre-
senta com una cosa gairebé anecdò-
tic. Qualsevol parella heterosexual 
es podria identificar amb els seus 
projectes.

–Sembla una obra que busqui atrau-
re especialment el públic femení.
–Pot ser. Tampoc seria res negatiu. 
Les dones van més al teatre. Ho re-
flecteixen les estadístiques. Encara 
que el personatge de Rita té alguna 
cosa de masculí.

–¿Es presenten aquestes relacions 
afectives en to de comèdia?
–Sí, però de manera intel·ligent, en-
cara que pugui semblar pedant. No 
vol quedar-se en el tòpic i parla de te-
mes poc habituals, com la vellesa. I 
ho fa d’una manera simpàtica. No té 33 Maria Clausó.

per què parlar-se de la vellesa o de la 
mort de manera trista. Hi ha una re-
flexió filosòfica dita de manera quo-
tidiana.

–La seva trajectòria professional ha 
estat molt lligada al director i autor 
de l’obra, Ever Blanchet.
–És cert, estem al mateix vaixell. 
Som parella des de fa més de 30 anys. 
Ens vam conèixer a l’Institut de Ter-
rassa i ell va ser qui, per exemple, em 
va recomanar que fes dansa contem-
porània a més d’interpretació. M’ha 
anat molt bé en la meva carrera.

–¿A casa fa el paper de lectora dels 
seus textos teatrals?
–Ell escriu a mà i em toca passar els 
textos a l’ordinador. Em sento una 
privilegiada. Amb Desiguals vaig 
riure molt i li vaig comentar que 
m’agradaria fer-la. Em va dir que tri-
és un dels personatges i em vaig que-
dar amb el de Rita. H
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La corrupció i l’alta societat 
arriben al Goya amb oscar Wilde

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

F
a quatre anys, quan el grup 
Focus el va nomenar direc-
tor artístic del futur Tea-
tre Goya, Josep Maria Pou 

va recórrer a tres obres per explicar 
el patró de la seva futura línia d’ac-
tuació. La primera –Els nois d’Histò-
ria, d’Alan Bennett– va reobrir amb 
gran èxit el teatre la temporada pas-
sada. La segona –Un marit ideal, d’Os-
car Wilde– aixeca avui el teló com 
a primera producció pròpia del 
curs. No dubtin que també ofe-
rirà la tercera: The exonerated, un 
drama al voltant de la pena de 
mort de Jessica Blank i Erik 
Jensen que va triom-
far a l’Off Broadway. 
 Pou i el Goya tor-
nen a la càrrega per 
repetir l’èxit de les 
dues obres que van 
omplir el curs pas-
sat: la citada Els 
nois d’Història i La vi-
da por delante, amb 
Concha Velasco. 
Ara arriba una al-
ta comèdia d’Oscar 
Wilde, poc represen-
tada en un escenari, que 
tracta sobre la corrupció 
política i l’alta societat. 
Però els protagonistes ce-
lebren la promoció gra-
tuïta que ha suposat el cas 
Gürtel o el del saqueig del 
Palau.
 «Sembla escrita en l’actua-
litat. Els personatges de Wilde 
els podem trobar al Círcu-
lo Ecuestre, al Liceu, al Palau 
o fent l’aperitiu al Sándor de 
Francesc Macià», afirma amb 

Abel Folk, Joel Joan, 
Mercè Pons i Sílva Bel 
lideren un repartiment 
de primera

Josep Maria 
Mestres dirigeix una 
versió actualitzada
d’‘Un marit ideal’

sorna Pou. «Ens han fet una publici-
tat immillorable», subratlla el direc-
tor, Josep Maria Mestres. 
 Robert Chiltern (Abel Folk) és un 
d’aquests personatges de Wilde, 
un polític brillant i tot un cavaller. 
Casat amb Victoria Chiltern (Mer-
cè Pons), el seu món feliç s’enfon-
sa amb l’aparició de Laura Cheveley 
(Sílvia Bel), una ambiciosa nou-ri-
ca, que li fa xantatge amb un episo-
di fosc del seu passat. Chiltern, per 
sortir del mal pas, busca el consell 

del seu gran amic, l’astut Arthur Go-
ring (Joel Joan). Camilo García, Anna 
Ycolbazeta i Carmen Balagué com-
pleten un repartiment d’altura en 
mans d’un director, Josep Maria Mes-
tres, de contrastada solvència amb 
Wilde. Sense anar més lluny, porta-
va la seva firma l’aclamat El ventall 
de Lady Windermere que es va veure 
al TNC el 2007, i on ja actuaven Abel 
Folk i Sílvia Bel.

TREBALL QUIRÚRGIC / Mestres va re-
bre un encàrrec del Goya, que pre-
fereix anomenar «regal», per mun-
tar l’obra amb la idea de descobrir 
un Wilde contemporani. «Vam fer 
un treball quirúrgic amb el text per 
no fer-li mal. L’havíem d’acostar als 

nostres dies sense tocar ni una pa-
raula. Hem descartat algunes lo-
calitzacions molt concretes, i per 
exemple parlem de mails en lloc de 
cartes», comenta alhora que reco-
neix que en aquesta peça «no pesa 
tant el melodrama propi del XIX», 
cosa que contribueix a fer que resul-
ti més fàcil fer-la contemporània.
 Aquesta actualització d’una co-
mèdia escrita el 1895 no ha afectat, 
afirma Mestres, la ironia pròpia de 
l’autor dublinès. Els seus aforismes 
obliguen a estar sempre molt atent 
a aquest divertit text. El perfil més 
mordaç del dramaturg apareix en 
primer terme i així l’Arthur Goring 
que interpreta Joel Joan parla per 
boca del mateix Wilde.
 Ètica, corrupció i alta política 
són conceptes d’una evident actu-
alitat que recull agraït un muntat-
ge que sembla cridat a ser un dels 
grans de la temporada. O almenys 
això es pot preveure si, a 10 dies 
de l’estrena oficial, després de les 
vuit funcions prèvies que s’inicien 

aquesta nit, ja té unes 10.000 en-
trades venudes. H

33 Camilo 
García, Carmen 
Balagué, Abel 
Folk, Mercè 
Pons, Sílvia Bel, 
Joel Joan i Anna 
Ycolbazeta.
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J Uns 150.000 espectadors en 
319 funcions i uns ingressos de 
2,6 milions parlen de l’èxit del 
primer any del nou Goya, segons 
el seu director, Josep Maria 
Pou. La versió catalana d’Un 
déu salvatge, de Yasmina Reza, 
rellevarà Un marit ideal. Tamzin 
Townsend dirigirà Ramon 
Madaula, Jordi Boixaderas, 
Roser Camí i Vicenta Ndongo.

GRAN BALANÇ 
DEL PRIMER ANY

LES XIFRES


