
32 cultura DIJOUS, 18 D’OCTUBRE DEL 2012 ara

Joel Joan fa el salt a la direcció te-
atral per la porta gran. Dirigeix i
interpreta El nom, un dels últims
fenòmens del teatre francès. Jordi
Galceran en firma la traducció ca-
talana i l’adaptació.

direcció teatral; l’obra va ser un fe-
nomen quan es va estrenar a Fran-
ça, el 2010; la versió cinematogrà-
fica, dirigida pels mateixos autors i
protagonitzada pels mateixos intèr-
prets que al teatre, fa poques setma-
nes que va arribar a les pantalles ca-
talanes, i el creador de Porca misè-
ria també hi actua i es posa dins la
pell del protagonista. Joel Joan, que
fins ara havia dirigit dues sèries de
televisió (Plats bruts i Porca misè-
ria) i i dues pel·lícules (Excuses! i Fè-
nix 11-23, pendent d’estrena), afir-
ma que s’ha embarcat en aquesta
aventura amb il·lusió, ganes i nervis
–els autors assistiran a l’estrena– i
amb el suport dels quatre intèrprets
que l’acompanyen damunt l’escena-
ri: Lluís Villanueva, Xavi Mira, San-
dra Monclús i Mireia Piferrer. “El
75% de la feina d’un director és se-
leccionar bé els actors. L’únic que
m’agrada és treballar amb ells, pas-
sar de la lletra impresa a l’escenari”,
diu Joan.

De París a Barcelona
Quan la va llegir, Joel Joan la va tro-
bar “brillant i impossible d’adaptar”.
El nom és una comèdia urbana molt
parisenca, però en un món globalit-
zat ja no es pot amagar que a París,
a Barcelona o a Madrid hi ha perso-
natges semblants i que pateixen els
mateixos mals, encara que els inten-
tin amagar sota innombrables capes
de maquillatge emocional. “Són uns
personatges molt d’aquí, reconeixi-
bles, i els espectadors s’hi poden
identificar”, diu. Els protagonistes
són els típics progres intel·lectuals

de classe mitjana-alta. I poden re-
cordar els personatges de Yasmina
Reza i els de Woody Allen. “L’obra
també es fixa en un esnobisme euro-
peu conjuntural que es porta molt”,
diu el dramaturg Jordi Galceran,
l’encarregat de traduir el text al ca-
talà i anar al moll de l’os dels perso-
natges per portar-los a Barcelona.
En aquest viatge l’autor d’ El mèto-
de Grönholm ha trobat l’espai per po-
sar en joc la seva creativitat.

“És molt bona, i la dificultat era
traslladar aquí una història que so-
na molt francesa”, afirma Galceran.
La seva tasca ha consistit a fer genu-
ïnament catalans els jocs de parau-
les i els gags de l’original. “La decisió
de portar l’obra aquí i buscar la ge-
nuïnitat et dóna espai per inventar.
Amb una adaptació faig el que vol-

dria que em fessin a mi. Em costa
molt canviar alguna cosa i només ho
faig quan no hi ha més remei. Si hi ha
un gag que és espectacular en fran-
cès, ha de ser espectacular en l’adap-
tació, encara que no sigui literal”, co-
menta. A més de la catalana, també
n’ha fet la versió castellana, tot i que
encara no hi ha tancades funcions en
altres llocs de l’Estat.

La profunditat de la comèdia
A Barcelona l’acció d’El nom, que es
desenvolupa en temps real, està si-
tuada en un pis del Born. L’argu-
ment “parteix d’una anècdota sen-
zilla per tractar assumptes molt
profunds”. “Les bones comèdies
parlen del mateix que els bons dra-
mes, del dolor. Parlen de coses pro-
fundes sense ser pretensioses”,
afirma Galceran.

La decisió sobre el nom del fill
que ha pres el Vicenç fa esclatar la
relació conflictiva que té amb el seu
cunyat, a qui sempre li agrada posar
en evidència. L’un és un agent im-
mobiliari sense escrúpols i l’altre un
paio acomplexat que amaga les se-
ves mancances darrere els llibres.
“Són personatges coberts per una
capa d’ironia i de civisme. Són in-
tel·lectuals, i l’obra està plena de re-
ferències literàries que també hem
portat cap aquí”, comenta el drama-
turg. A la fi, les màscares cauen, i “la
seguretat i les certeses dels perso-
natges es trenquen i es despullen
davant els altres d’una manera trà-
gica”. I la víctima de la relació auto-
destructiva entre els dos acaba sent
la Isabel, la germana del Vicenç.e
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BARCELONA. L’educació no es com-
pra amb diners ni amb estudis. Mal-
auradament no cal anar al teatre per
adonar-se’n, però alguns drama-
turgs tenen el talent de convertir les
disputes de personatges aparent-
ment exquisits en comèdies tan àci-
des com divertides. Després de les
disputes de dos matrimonis per un
conflicte infantil a Un déu salvatge,
de Yasmina Reza, demà el Teatre
Goya Codorniu torna a posar el dit a
la nafra en la fragilitat de les amis-
tats i els vincles familiars amb El
nom, dels també francesos Matthi-
eu Delaporte i Alexandre de la Pate-
llière. En aquesta ocasió també tor-
na a haver-hi nens pel mig. El con-
flicte de l’obra, com ja indica el ma-
teix títol, explota quan el Vicenç, el
protagonista, explica quin nom ha
decidit posar al seu fill durant un so-
par en què, a més de la seva dona, hi
la seva germana, el cunyat i un bon
amic de la infància.

El director del muntatge, que
s’estrenarà oficialment el dia 30, és
Joel Joan. Durant la presentació va
deixar el polèmic nom de la criatu-
ra en el terreny de les incògnites, pe-
rò el que sí que es pot assegurar és
que afronta un bon grapat de reptes:
El nom suposa en el seu debut en la
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Joel Joan, també director teatral
Demà arriba al Teatre Goya Codorníu ‘El nom’, el fenomen del teatre francès el 2010

La tradició del teatre
de bulevard francès
El nom beu de la llarga tradició del
teatre de bulevard. Entre els au-
tors més destacats d’aquesta línia
de la dramatúrgia francesa hi ha
actualment Yasmina Reza, l’auto-
ra d’Art i Un déu salvatge, i Éric-
Emmanuel Schmitt, de qui a Bar-
celona s’han pogut veure El lliber-
tí i Petits crims conjugals, totes du-
es amb Ramon Madaula. A
diferència del teatre de vodevil,
que se sosté en els equívocs, aques-
tes obres estan basades en l’enginy
de les rèpliques, que va donant
profunditat al tema de l’obra.

UN SOPAR EXPLOSIU
L’acció d’El nom se situa en un
pis del Born. Els personatges

són intel·lectuals i estan
coberts per una capa d’ironia i

de cinisme. CRISTINA CALDERER


