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La importància de ser Frank és, segons Emilià Carilla el seu director, "la vida que Òscar Wilde
somiava haver tingut i no va tenir. Un doll d'energia, vitalitat, amor i desig. Wilde amagava una
força sexual meravellosa, davant la puresa de les seves paraules." Aquesta introducció ja mostra
com estima l'obra el seu director. Fa molta anys que somiava fer-la: "des del 1991, quan era
estudiant! Jo pensava que la podia fer com actor si algú s'illuminés i la muntava. Però no m'ho ha
ofert mai ningú i ja no m'ho oferiran, perquè la meva vida ha anat cap a un altre camí. Però ja que
no la faré com actor, l'he volgut fer d'una altra manera, amb l'ajut dels meus amics, uns actors que
estimo molt." Són Enka Alonso, Cristina Cervià, Sílvia Forns, Marc Garcia Coté, Àngela Jové, Toni
Mas, Victor Pi i Jordi Vaqué. L'obra, primera producció pròpia del teatre Akadèmia, s'estrena el 16
de desembre i s'hi quedarà fins al 17 de gener.

Segons Carilla: "És una obra sobre l'amor. Aquell moment de desig en què brollen les flors. Vull
agrair aquest títol meravellós al Jaume Melendres, que és qui la traduir l'obra i la va dirigir fa 33
anys." El títol original, The Importance of Being Earnest, juga amb el doble significat de la paraula
Earnest (que vol dir seriós, formal) i el nom propi. Melendres va trobar amb Frank un significat molt
proper. La va portar al teatre i ara li torna a portar Carilla, amb un dels actors que també hi era:
Víctor Pi. "Vaig debutar amb aquesta obra l'any 93! He estat feliç, he anat recordant cosetes!",
comenta l'actor.

Feliços ho han estat tots: "Des del primer dia que hi ha una gran unió entre tot l'equip, tenim
moltes ganes de viatjar amb l'obra i d'alimentar-nos els uns amb els altres," assegura Elka Alonso.
La Sílvia Forns ho confirma: "Jo feia dos anys que no venia a l'Akadèmia on vaig fer dos
Shakespeare's. Ha estat un plaer tornar i us asseguro que... m'he mort d'amor llegint i assajant!
Han estat dos mesos preciosos, molt bonics, l'alegria de viure!", assegura, entusiasmada.

L'ARGUMENT

La trama es desenvolupa al voltant del personatge protagonista Jack, que inventa un germà fictici,
en Frank, per poder anar a divertir-se a la ciutat quan vol fugir del la seva vida tranquilla i
respectable al camp, on exerceix com a tutor de la seva bella cosina Cecily. Frank, esdevé a la
metròpoli, un jove dissolut i extravagant. No obstant això, l'objectiu del viatge a Londres que
realitza només començar l'obra, és el de proposar matrimoni a la cosina del seu gran amic
Algernon. La noia es llença entusiasmada a la proposta, però la mare, la temible Lady Bracknell, té
altres plans per a la seva filla Gwendolen.

L'obra està ambientada en l'època victoriana i mostra els costums que ens semblen obsolets però
que, segons Cristina Cervià "encara en podríem trobar algun avui, per Londres!" Es refereixen
concretament al fet d'obligar els fills a casar-se amb algú, ometent la possibilitat de que ho faci per
amor algun dia: "Jo no concebeix-ho que la meva filla es pugui casar per amor. Estic fent un
càsting de tots els solters d'or de l'època per triar el millor", diu, explicant el seu personatge.
Referint-se al treball, Cervià ha assegurat que l'humor anglès ha estat complicat: "L'hem hagut de
treballat molt. Els anglesos el porten a la sang, però nosaltres, no."

L'obra ens pregunta : "Què és més important, el teu nom o el que ets?". L'actor Toni Mas diu que
"el llenguatge de Wilde té un punt de artificialitat i contradicció. Però és això que fa que sigui una



obra mestra, perquè t'ensenya les floritures però t'insinua tot el que amaguen al darrere." Per a
Mercè Managuerra, directora de l'Akadèmia, "a Wilde l'interessa l'artificiositat, perquè és la manera
de interpretar la societat de l'època. Les seves sagetes van dirigides a la societat benpensant i
apunten molt directament a qui han d'apuntar. Emprar la ironia és la manera elevada de no caure
en un combat frontal. És supervivència! Oscar Wilde és molt diferent de Shakespeare. Mentre
aquest, a les seves obres més punyents t'enfonsa i t'enfanga, Wilde exposa, es neteja i brilla.".

Marc Garcia Clotet assegura que "hem hagut d'escalar amunt per poder dir les frases, trobar
l'agilitat i l'enginy que demanen i construir el pensament com ell. Jo, al principi em preguntava:
Com puc arribar a dir això?"

Jordi Vaqué explica que l'obra desprèn una cosa meravellosa: el plaer de la paraula. Si els actors
som capaços de disfrutar dient ho, arribarà al públic i també disfrutarà."

Segons Emilià Carilla, "mai Oscar Wilde fou tan Frank com el dia que va dibuixar la perla més
preuada del seu repertori de comèdies. Les seves paraules, la seva vida, traspassen, més d'un
segle tan fresques com el dia a dia. Algú va dir que Mr Wilde era el primer Home Modern... és mes
que això, és la Veritat que no mor."


