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L’actor manresà Jordi Figueras
vesteix d’activista heavy, de guio-
nista cinematogràfic en hores bai-
xes i de conspirador a l’ombra a les
tres escenes de George Kaplan, l’o-
bra amb què la Sala Beckett parti-
cipa en el Festival Grec de Barce-
lona. Una peça dirigida per Toni
Casares que tracta sobre els trans-
vasaments entre la ficció i la reali-
tat per crear sistemes de valors i co-
dis de conducta que serveixen a
determinats grups de poder.

Hem d’esperar molta mala llet
del text del dramaturg francès
Frédéric Sonntag (Nancy, 1978)?

Potser pel missatge, però vestit
d’una certa comicitat. L’autor ex-
plora en l’ús dels productes de la
ficció i la seva barreja amb la re-
alitat. L’obra és plena de moments
molt humans.

Els seus tres personatges tenen
alguna cosa a veure entre ells?

Les tres escenes són indepen-
dents, però l’espectador trobarà re-
ferents entre els tres actes i, tam-
bé, entre els personatges.

Diu el director, Toni Casares,
que calien actors valents per en-
frontar-se al text de Sonntag.

La valentia recau precisament
en aquest debat que genera el
text, i que ens agradaria que es tras-
lladés al públic. De fet, en la roda
de premsa, entre els periodistes ja

es va crear debat. Però, dit això, es-
pero que la senzillesa guanyi, al
capdavall és una obra de teatre,
ningú s’ha d’espantar i deixar de
venir a veure l’obra.

«George Kaplan» li ha deixat
mal cos?

No cal fer una obra de teatre per
quedar-te amb mal cos, només cal
obrir els diaris i ja se t’hi queda. No
pretenem descobrir la sopa d’all.
Tot està fatal. El que sí que fa
George Kaplan és fer-te plantejar
preguntes sobre el poder i les de-
terminacions que pren, que afec-
ten la teva vida quotidiana.

Però no negarà que un text
com aquest interpel·la directa-
ment el seu ofici d’actor?

A vegades oblidem que fer d’ac-
tor és un acte pur que s’ha de fer
en total llibertat, i ens perdem en
la dialèctica de les obres. Ningú t’o-
bliga a interpretar, però hi ha cops
que no ens adonem que estem en-
voltats d’una realitat que, si agafem

distància, veiem que és un xim-
pleria, ens tenen ocupats en coses
que no valen la pena. George Ka-
plan ha generat molt debat durant
els assajos entre nosaltres, parlar
de temes com els governs a l’om-
bra no és fàcil, i calia definir què
volíem explicar a l’espectador.

L’obra trepitja el carrer i dóna
noms i cognoms?

No, l’únic que hi surt és el de
Hitchcock, que va dirigir la pel·lí-
cula North by northwest (Perse-guit
per la mort) on apareix el perso-
natge imaginari de George Ka-
plan, interpretat per Cary Grant. En
aquest film, al protagonista el con-
fonen pel tal Kaplan, una identitat
inventada pels serveis secrets per
enxampar un terrorista, i això l’ar-
rossega a viure tot de desgràcies de
punta a punta dels Estats Units.

Poders que manipulen, acti-
vistes que protesten... És l’esperit
del 15-M?

Aquestes relacions les han de fer
els espectadors.

Sortiran de gira amb «George
Kaplan»?

Al mes de setembre, farem una
estada d’una setmana a Kostanz 
perquè l’obra un coproducció en-
tre la Beckett i el teatre d’aquesta
localitat alemanya. Però no sé si
s’ha concretat gira per Catalunya.

Ja han liquidat definitivament
el «Cyrano de Bergerac»?

És una obra que va funcionar
molt bé i no crec que en la ment de
cap de nosaltres hi estigui tanca-
da definitivament. 

Al director Oriol Broggi li agra-
da crear repertori. 

Si la tornéssim a representar a la
Biblioteca de Catalunya, ja seria el
tercer cop. No sé si l’Oriol té la in-
tenció de programar-la una altra
vegada De moment, però, jo estic
content de fer la meva setena obra
a la Sala Beckett.
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Entrevista Jordi Figueras
Actor. Fins fa unes setmanes era un dels artífexs de l’èxit
del «Cyrano de Bergerac», però Figueras ha mudat de pell i
ara participa en un peça de contingut polític 

«Només cal obrir els
diaris per quedar-te
amb mal cos»

«’George Kaplan’ et porta

a plantejar-te quines

determinacions prenen els qui

tenen el poder»

«No crec que ningú dels

que vam fer el Cyrano l’hagi

tancat del tot, però no sé si

Broggi la voldrà tornar a fer»

L’intèrpret manresà passa aquest mes de
juliol a la Sala Beckett de Barcelona amb l’obra
«George Kaplan», en el marc del festival Grec



Dos grans noms de l’escena ca-
talana com Lluís Homar i Eduard
Fernández protagonitzen l’obra
Adreça desconeguda, que es repre-
sentarà el dissabte 30 de novem-
bre (18 h) al teatre Kursaal de

Manresa. Escrita per la drama-
turga nord-americana Kathrin
Kressmann Taylor, aquesta peça
del 1938 anticipa la devastació
humana i moral del nazisme a
partir de la història epistolar de dos
amics, l’un jueu i resident als Es-
tats Units i l’altre alemany, als qui
la ideologia enemista.

Adreça desconeguda es va veu-
re el 2006 al teatre Conservatori en
la versió que van interpretar Jordi
Bosch i Ramon Madaula. Produït
per la sala La Villarroel, del Grup

Focus, el nou muntatge va acon-
seguir un remarcable èxit a prin-
cipi d’any en aquest escenari de
Barcelona. L’escruixidor retrat que
Kressmann va escriure dels efec-
tes de l’adoctrinament polític en la
integritat de les persones reviu de
la mà de dos actors que, al llarg
d’una hora, tensen l’ambient amb
el progressiu deteriorament de la
seva relació que es desprèn de les
cartes que s’envien. Les entrades es
podran comprar per 25 euros a
partir del 29 d’agost.

REDACCIÓ | MANRESA

«Adreça desconeguda», al Kursaal
L’obra que interpreten

Eduard Fernández i Lluís
Homar es veurà al teatre
manresà el 30 de novembre
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ESTRATÈGIES
DE CONTROL
SOCIAL

GEORGE KAPLAN
Direcció: Toni Casares. Autor: Frédéric

Sonntag. Intèrprets: Sara Espígul, Borja
Espinosa, Francesc Ferrer, Jordi Figueras i
Sandra Monclús. Sala Beckett. c. Alegre
de Dalt, 55. Barcelona. Fins al 28 de ju-
liol. De dimarts a dissabte, 21.30 h; diu-
menge, 18.30 h. 20 euros. Tel-entrada.
1.35 h. www.salabeckett.cat.

l punt de partida és am-
biciós: l’autor reflexiona
sobre l’ús de la ficció com

a estratègia de control social i de
creació de valors. I se serveix dra-
matúrgicament de tres reunions
que celebren tres col·lectius tan
poc amics com uns activistes cul-
turals, uns guionistes cinemato-
gràfics i uns poderosos estil Bil-
derberg. Tots amb els seus ne-
guits per elaborar els relats que vo-
len imposar a la comunitat i amb
els seus interessos més o menys le-
gítims. Cinc actors es reparteixen
els papers en cadascuna de les tres
escenes i el to volgudament hu-
morístic i sarcàstic fa la resta.

A partir d’aquí, George Kaplan
esdevé una peça ben interpretada,
que arriba al públic en un primer
nivell de lectura però que peca
d’excés de missatge. La primera es-
cena és una gran paròdia –que alci
la mà qui no pensi en veure-la en
un gag del Polònia sobre la CUP–
de l’assemblearisme, víctima del
mateix burocratisme que denun-
cia. L’aplec d’escriptors ensenya
amb més claredat cap on vol anar
l’autor: la colonització de l’imagi-
nari col·lectiu –conductual i moral–
a mans de Hollywood i indústries
afins. I en el tercer, la sospita de la
manipulació de la vida quotidia-
na dels països genera l’empatia
d’un públic hastiat de notícies de
polítics i banquers corruptes. Un
conjunt de bones intencions ne-
cessitat d’una major claredat en la
transmissió a l’espectador.
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TEATRE CRÍTICA

Jordi Figueras, al Palau de la Virreina de Barcelona

MIREIA ARSO

Eduard Fernández (assegut) i Lluís Homar, en una escena de l’obra
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