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Escenari|s
TrobadaEl TeatreGoya estrena una nova adaptació de ‘L’avar’ –el clàssic deMolière– amb la qual Joan
Pera vol celebrar els setanta anys. L’actor s’acompanya de sòlids valors de l’escena catalana: Sergi Belbel
firma la traducció i JosepMariaMestres la dirigeix. Ens hem reunit amb tots tres

‘L’avar’: un clàssic per
al rei de la comèdia
NURIACUADRADO
Joan Pera arriba amb el text de
L’avar de Molière sota el braç. El
llegeix,el rellegeix, l’estudia iel tor
na a estudiar... dubta i pregunta, el
repassa i li assalta un nou interro
gant... així que torna a preguntar.
Admet sentirse “com un nen amb
sabates noves”, content de la jogui
na que la vida i els escenaris li han
regalat quan està a punt de complir
setantaanys,gairebétotsadaltd’un
escenari.
JOAN PERA: Arribat aquest mo

ment, arribat a aquesta edat, vaig
demanar a Focus, la productora
amblaqual treballodesde favinti
quatreanys,quevoliaferunclàssici
quepensavaqueelquemillorencai
xavaambelmeuperfil eraMolière.

I, encara que ell, reconeguthipo
condríac, s’inclinava per El malalt
imaginari, al final vestirà les robes
de L’avar en una posada en escena
que reunirà algunsdels gransnoms
del teatre català: JosepMariaMes
tres en ladirecció, SergiBelbel com
aautordelatraduccióil’adaptació,i
un repartiment de deu actors que
combina l’experiència de Pera (rei
de la cartellera barcelonina durant
dècadesencompanyiadePacoMo
rán, mort el 2012) amb l’ímpetu de
la joventut.

J.P.: Encara que en els primers
assajos em sentia una mica espan
tat, ara gaudeixo sobre l’escenari. I
tinc la teoriaque si els actors ensho
passem bé, el públic també entrarà
enel joc.

Joan Pera se sent comun debutant en
tornarals clàssics, en canvinoés lapri
meravegadaqueSergiBelbel s’acosta
aaquest text.
SERGI BELBEL:Molière és un dels

meus autors de referència i ja vaig
adaptar i vaig dirigir L’avar per
inaugurar el Grec del 1996, amb
LluísSolercomaprotagonista.Però
d’aquellmuntatgeentincunrecord

agredolç, perquè a la quarta funció
esvamorirunadelesactrius,Marta
Ollé; potser per això emva venir de
gust reprendre’l i poderme treure
aquellaespina.Jo,el 1996,vaigarri
bar a aquest Molière de la mà de
Lluís Soler; Josep Maria Mestres
corroborarà ara queL’avarpertany
a un tipus d’obres que un director
només accepta si li arriba lligada
al nom d’un actor per al paper
d’Harpagó.

I el de Josep Maria Mestres serà Joan
Pera, un actor que el públic no relacio
naambels clàssics.
JOSEP MARIA MESTRES: Fa anys

que vaig deixar els prejudicis enre
re: en el teatre i en la vida. Estic en
contra dels compartiments estancs
i a favor d’interactuar, del mestis
satge. El Joan diu que aprèn demi,
però jo també aprenc d’ell: del seu
sentit del tempo, de comes relacio
na amb els actors, com trepitja l’es
cenari... Joan Pera és un animal
d’escena brutal que treballa des de
la complicitat i el respecte. L’avar,
com altres obres de Molière, té un
costat fosc i alguns directors n’han
fetversionsmoltfosques.Perònoés
la nostra aposta, perquè el Joan té
molt sentitde l’humor i jo també.
S.B.: I Molière, també. Tant que,

encara que volia fer drames, no li
sortien.
J.M.M.: Però hi ha directors que

pretenen representar Molière com
ho farien amb un drama de Cor
neille.
J.P.: El JosepMaria no em deixa

que interpreti elsmomentsmés cò
mics comsi fossin còmics;m’obliga
a ferlos molt seriós: i el resultat és
encara més còmic. Sempre he tin
gut una relaciómolt directa amb el
públic i aquí, quan surto a escena,
em sento temptat d’acostarme a la
plateaasaludar... (rialles)
J.M.M.:Però nodeixemque li di

gui hola al públic (més rialles).Mo
lière busca unamanera dolça de ri
diculitzar certs comportaments: i

ho fa a través de la comèdia. L’avar
ésunpersonatgemenyspreable,pe
ròcausimpàtic.
S.B.:Connectem ambHarpagó a

través de la part miserable que tots
portemadins.
J.M.M.: Molière va subtitular

L’avar comL’escola de lamentida. I
en aquest subtítol he trobat la clau
per entendre el que passa a la casa
de l’avar: ell hi sembra un ambient
malsà,dementida,hipocresia i tira
nia,enelqualtotgiraentorndelsdi
ners, que ho contaminen tot i tot
hom: els fills, els criats. Encara que
el que escriuMolière provoqui ria
lles, elqueexplicaés terrible.
J.P.: El que diferencia Harpagó

de la resta depersonatges és que ell
estima els diners; i que no té la ne
cessitat de dir mentides perquè té
l’autoritat. I Molière ho explica a
través d’un text que, malgrat que
sembla extremadament difícil,
flueixmeravellosament.
J.M.M.: Lingüísticament és un

text complex, amb moltes subor
dinades...

El textparteixde l’adaptacióqueSergi
Belbel javaferel1996,havariatmolt?
S.B.: Potser perquè L’avar ha es

tat molt adaptat, el 1996 em vaig
proposar de ser molt fidel al llen
guatge de Molière, que és alambi
nat,prebarroc...
J.P.:Peròjocrecqueprecisament

utilitzava aquest llenguatge per ar
ribarmillora l’espectador.
S.B.:Lessevesfloritureserenben

rebudes i acabaven integrantse en
el llenguatgepopular.
J.M.M.: Molière busca ser edifi

cantalhoraquedivertit.
S.B.:La versió del 1996 era gaire

béliteralal’original,paraulaperpa
raula.Ara l’heretocatperquènoso
ni tananquilosada.
J.P.: No sona enravenada: mal

gratqueel llenguatgesiguidifícil,és
molt teatral...
S.B.:Esclar,Molièreeraunsavi.
J.M.M.: L’objectiu del teatre és

les frases

J.M.MESTRES:
‘L’avar’, com altres
obres deMolière,
té un costat fosc.
Però no és la nostra
aposta, perquè el
Joan témolt sentit
de l’humor
i jo també.

JOAN PERA:De
vegades, al teatre,
si fas riure, sembla
que et renyin.
Però el que ami
m’agrada és jugar
sobre l’escenari,
que el públic jugui
ambmi i que ens
ho passem bé.

SERGI BELBEL:
Aristòtil va fer
moltmal: va cata
logar la tragèdia
com el gènere
superior i la co
mèdia, com l’infe
rior. En canvi, els
que fem comèdia
sabem comn’és,
de difícil.
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(Mataró, 1948) és actor de teatre,
de televisió i també de cinema (va
participar, per exemple, a Forasters,
de Ventura Pons). Però, encara que
sigui un dels rostres més populars
de l’starsystem català, és encara
més conegut i reconegut per la seva
veu: no només ha doblat Rowan
Atkinson, més conegut comMister
Bean, sinó que és l’àlter ego –tant
en castellà com en català– deWoo
dy Allen, qui aprecia tant la seva
feina que fins i tot li va regalar
un petit cameo aVicky Cristina
Barcelona.

tres veterans de l’escena catalanacrear vida sobre l’escenari. Però els
sentiments i les emocions es ve
hiculen a través del llenguatge i
quan conté tanta informació retò
rica, emocional i filosòfica, com
aquest Avar, s’ha de traslladar de
forma clara, concisa i precisa, per
què l’espectador la rebi sense ne
cessitat d’esforçarse. El secret és
trobar l’estil apropiat i aquesta és
unadelestasquesméscomplicades
per a un actor, sobretot per alsmés
joves, perquè no poden utilitzar un
tipus d’interpretació hiperrealista
comlaquesíquefuncionaentelevi
sió; la veritat ha de ser la mateixa,
però l’expressivitatésunaaltra.

És més gratificant arribar al públic a
través de Molière o amb muntatges
comels que Joan Pera ha fet en els úl
timsanys,muntatgesmés...?
J.P.:Més lleugers? Tinc la pre >

Joan Pera, Josep Maria Mestres i Sergi Belbel fotografiats recentment als jardins de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona FOTO ANA JIMÉNEZ

(Calaf, 1959) va fer els seus primers
passos sobre els escenaris com a
actor (a les ordres de Pere Planella),
encara que ràpidament va fer el salt
a la direcció. Entre els seus primers
èxits, La infanticida, en la qual va
dirigir EmmaVilarasau, i també
els primeres treballs de la compa
nyia Kràmpack, la que va dur Joel
Joan i Jordi Sánchez a la fama, a
començaments de la dècada dels
noranta. Des d’aleshores,Mestres
ha dirigit peces de Shakespeare,
Shaw oWilde i també de Jordi
Galceran i Lloll Bertran.

(Terrassa, 1963) és un dels grans
noms del teatre català. No només
ha estat al capdavant del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) en
una de les seves èpoquesmés exi
toses (20062013), sinó que ha estat
el director d’escena demuntatges
tan aplaudits comDissabte, diumen
ge i dilluns,Agost o La Bête. Però, a
més amés, Sergi Belbel és un dels
autors catalans més representats
i més traduïts, amb títols tan pre
miats comDesprés de la pluja (va
guanyar elMolière),Carícies o
Forasters.

Joan Pera JosepM.Mestres Sergi Belbel
l’actor el director l’adaptador
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què la meva meta sempre és co
municar, encara que fes un drama.
I amb Molière crec que comuni
caré, encara que no sé si provocaré
rialles.
J.M.M.: Les provocaràs, t’ho as

seguro.
J.P.: De vegades, al teatre, si fas

riure, sembla que et renyin. Però el
que a mi m’agrada és jugar sobre
l’escenari, que el públic jugui amb
mi iqueenshopassembé.
S.B.:Aristòtil va fermoltmal: a la

sevaPoèticavacatalogar la tragèdia
comelgèneresuperiori lacomèdia,
com l’inferior. I, des d’aleshores, la
comèdia sempre s’ha infravalorat.
En canvi, els qui fem comèdia, di
rectors i actors, sabemcomn’és, de
difícil.
J.P.:Només que canviïs una pau

sade lloc, elpúblic riuonoriu.
S.B.:Eneldrama, si l’actorés sin

cer i troba la veritat, aconsegueix
atreureelpúblic.Enlacomèdia,no.
Ésméstècnica,méscomplexa...
J.P.:Lacomèdia requereixunes

forçfísicmoltsuperioralquèneces
sitaeldrama.Elnivelld’energiaque
exigeixésmésgran...
J.M.M.: Però, a més, la comèdia

tambéha de trobar lamateixa veri
tatqueeldrama.
S.B.:Molièrevoliaescriuretragè

dies com les de Corneille, però li
sortien comèdies. Precisament la
sevagrandesarauenaquestavolun
tat de fer tragèdia i drama quan es
criucomèdies.Però,malgratqueell
sesentísinferioraCorneilleiaRaci
ne, el reiLluísXIVel vaescollir per
serelprimerdirectordelaComédie
Française, perquè amb Corneille i
amb Racine badallava. Molière,
comShakespeare, aconsegueixque
gaudeixin dels seus textos els pú
blics més populars i els més culti
vats.Estàtocatperlavaretamàgica.

En algunmoment es va plantejar am
bientar ‘L’avar’ en l’actualitat per
acostarloalpúblicd’avui?
J.M.M.:No crec que sigui neces

sari forçarlo i, a més, fer teatre
d’èpocaésmoltdivertit sempreque
no es faci un treball arqueològic. El
nostreAvarésd’època, peròno im
porta de quina època. Provem de
crear la il∙lusió d’un món llunyà en
el temps però que tampoc no ha
canviat tant.

La relació amb els diners no ha can
viat?
J.M.M.: En absolut. És aterridor,

perònohacanviatres ies faevident
en llegir notícies com la que lamei
tatdelariquesamundialesconcen
traenpocmésdeseixantafortunes.

Quines diferències hi haurà entre
l’avarde JoanPera ielde LluísSoler?
S.B.: Si dinou actors interpretes

sinL’avar ens trobaríemdavant di
nouavarsdiferents.
J.P.: No he construït el perso

natge en comparació a comd’altres
ho han fet, sigui Lluís Soler o Louis
de Funès... Feia tant que no m’en
frontava a aquest tipus de teatre,

que aquest paper per mi és una jo
guina.

Era el moment d’atrevirse amb un
clàssic?
J.M.M.:Qualsevolmomentésbo.
J.P.:Crec que és un bonmoment

perquè jahecomplert ambunaeta
pa.Encaraquesemprereivindicaré
el teatrequevaig fer ambPacoMo
ránperquè semprevansermuntat
gesmoltdignes.Aixòsí,araemsen
tocomunnoiquecomença.
J.M.M.: Aquesta és l’actitud que

m’agrada. M’admira la il∙lusió amb
què Joan Pera s’enfronta a cada
repte.
J.P.: Sí, però amb aquestMolière

li veig les orelles al llop... Si emdei
xessolenunescenari, jojaemsabré
espavilar; però Molière em fa por.
Elproblemamésgrandelsactorsés

complir amb les expectatives i, ara,
leshanposatmoltaltes.

Cada vegada s’espera i s’exigeix més
delnostre teatre?
S.B.: Sí, les expectatives cada ve

gadasónmésgrans.Ipassaaixíper
què el fenomen que s’ha viscut
durant els últimsvinticinc anys al
teatre d’aquesta ciutat és brutal,
tant que,malgrat que no en siguem
conscients, s’està estudiant en tesis
doctoralsper totelmón.
J.P.:Enpucdonarfe,perquèjohe

viscut les dues etapes. I aquests
últims vinticinc anys són un mo
ment únic en la història del teatre
català iespanyol.
S.B.:Ho són per quantitat i qua

litat. Actualment, hi hamés de vint
autors demenys de cinquanta anys
enactiu.

Pera, abans i després de PacoMorán
JoanPeraamagaunpassatqueesre
muntaamoltsanysabansque,acomen
çamentsdeladècadadelsnoranta,cone
guésPacoMorán, lasevainseparable
parellaescènicadurantpropdedues
dècades;oque,undia ja llunyàdesetem
bredel1983,apareguésalapantalla
petitadelstelevisorscatalansperanun
ciarelnaixementd’unanovacadena,
TV3.LahistòriaprofessionaldeJoan
Peraésfins i totanterioralseupaspel
circuitcatalàdeTelevisióEspanyola
(TVE)ambDoctorCaparrósmedicina
general,unasèried’humorquevatriom
farafinalsdeladècadadelssetantaienla
qual interpretavaelnebotdeJoanCapri.
IésqueunadècadaabansJoanPeraja

recorriaelsescenarisdeBarcelona,
encarallunyd’aconseguirelreconeixe
mentcomagrancòmic, interpretant
algunsclàssicscatalansjuntamentamb
altresgransnomsdelrepertoriuniversal.
ElsprimersrecordsdeJoanPeracom

aactoresremuntenalsúltimsanysdel
franquisme:evoca,perexemple, la foto
queesvaferambManuelFragaIribarne
–enelsseustempscomaministred’In
formacióiTurisme–quanvavenira
inaugurarelTeatreNacionaldeBarce
lona(alTeatreCalderóndelaBarca,que
estavaalarondaSantAntoni),on,preci
sament,PeravaparticiparenunMoliè
re,Elmalalt imaginari (1969).Irecorda
tambéhaverparticipat, l’any1964,enun

enregistrament–“elprimer”–deteatre
encatalàperaTVE:“Ensvandonar45
minutsperferElferrerdetalldePitarra
queenrealitatduravatreshores,aixíque
vanretallarelmeupaperiesvaquedar
sensediàleg,peròvaigsortirper latele”.
Alcostatdeclàssicsdeladramatúrgia

catalanacomPitarra,SagarraoRusiñol,
elrepertorideJoanPeraenelsseus
primersanysadaltdelsescenaris,molts
amblacompanyiaAdriàGual, incloïa
tambétextosdeSartre,Pirandello,
IonescooAlbee.Precisamentundels
seusprimersgransèxits livaarribar
ambHistòriadelzoo,d’EdwardAlbee,
el1975.Desprésn’hanarribatmoltsmés.
N.C.

J.P.: En canvi, quan vaig fer El
show de la família Pera no trobava
guionistesaBarcelona.
S.B.: I laqualitat dels actors joves

tambéésbrutal.
J.P.: Imaginacomestavael teatre

fa vinticinc anys, que elmillor ac
torera jo (rialles).

I com els veuen els pròxims vinticinc
anys?
S.B.:Siseguimamblesactualses

tretors econòmiques, la qualitat
caurà en picat. Si aquesta situació
dura cinc anys més, farà molt mal.
Al final, hem caigut i estem parlant
dediners.
J.M.M.:Éselquemouelmón. |

Molière
L’avar
TEATREGOYA.DEL9DEFEBRERAL’1DEMAIG

A sota, Joan Pera
caracteritzat com
‘l’avar’ per inter
pretar el personat
ge de Molière
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