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El còmic fa un salt sense xarxa protagonitzant
‘L’avar’ deMolière al teatre Goya

JoanPera
enunclàssic?

JUSTO BARRANCO

Barcelona

T
riple salt mortal.
Sense xarxa. I sense
afegitons. Sense els
famosos afegitons de
collita pròpia que sol

incloure en els textos còmics que
interpreta. Joan Pera es passa als
clàssics. Des de dimarts vinent i
fins a l’1 de maig puja a l’escenari
del teatre Goya per donar vida a
un dels grans personatges deMo
lière, L’avar, sota la direcció de
Josep Maria Mestres i amb una
versió del textmenys alambinada
queel llenguatgedel segleXVII, a
càrrec de Sergi Belbel. “Joan ha

volgut travessar el Paral∙lel, pujar
la ronda de Sant Pau i la ronda de
Sant Antoni, transvestirse i con
vertirse en aquest Harpagon
–que es com es diu l’avar– del se
gle XVII. Però, al capdavall, ell va
començar fent clàssics. El públic
està expectant amb el que pot fer
ambaquest avar”, va sentenciar el
director del Goya, Josep Maria
Pou. I sens dubte l’expectació ara
mateix se centra a saber si el gran
públic tradicionaldeJoanPerade
lesúltimesdècades, el de comèdi
escomLaextrañapareja,Viscaels
nuvis o La doble vida d’en John el
seguirà enaquestanova aventura.
“Després d’anys de teatre de

bulevard, d’entreteniment, estic
convençut que en Joan farà un
avar perfecte. Per això ho fem,
perquè el personatge ha de tenir
unaedatdeterminada,unbagatge
personal, tècnic, actoral, encasde
trepitjar escena, de fer comèdia...
moltes coses que té ell”, diu Josep
Maria Mestres. Pera li replica fi
cat en el seu personatge: “Sóc una
personamoltagraïda,elquepassa
ésquearanoporto res...”.
I el veterà actor continua: “Tot

homrepeteix tres, sisvegadesque
això és un salt mortal... a veure si
ens faremmal. Però és d’aquelles
il∙lusions que tens en la vida i que
nosapsmaisiarribaran.Iara,des
prés de vintitants anys fent tea
tre de bulevard, quin atreviment!
A mi m’agrada molt fer teatre. El
que sé fer em surt gairebé sol.
Com sortiràs d’aquesta aventura,
amb aquest personatge tan com
plex? El meu repte era que sigui
qui sóc jo: no era ferho bé o mi
llor, sinó comunicar tota la seva
complexitat al públic de la mane
ra que sempre ho he comunicat.
No té tant desig de diners comun
amordedinersmoltclar,queelte
nim tots però sense tanta evidèn
cia. Té uns fills que el volen fotre,
una dona que vol diners... I tot ai
xòhohede transmetrealpúblic. I
amb humanitat. Es tracta de tro
barlamaneradeferpassarel juga
nerque sóc jo a la categoriad’art”.
I assegura davant el director

que “no faré afegitons”. “Però no
n’he fet mai... són col∙laboracions
amb l’autor. Després de 30 o 40
vegades d’haver fet una funció
sapsmoltesméscosesdel textque
el que l’ha escrit només una vega
da”, riu. “He estudiat moltíssim,
nom’hedeixatniunacoma,nidos
puntsper fer.Niunpronomfeble.
Ho dic tot, tot”, rebla. “Per si de
cas tinc un tracte amb l’acomoda
dor perquè m’avisi quan entra el
director”, conclou. Mestres diu
que Pera “té mala fama, però sap
que aquí no s’hi pot posar cap afe
gitó”. Pera replica ràpid: “Ni de

comicitat i pedagogia, una de les
obsessions deMolière, la fan per
fecta”, diu Mestres. “Una de les
frases més famoses deMolière és
quevolia fer riure la genthonesta,
edificantla, parlant dels flagells
de l’ésser humà. I és el que fa
L’avar. Hi ha coses que semblen
escrites ara i aquí que Europa és
tan poc generosa amb els refugi
ats. Són personatges on ens po
dem veure reflectits i riure de les
pròpies misèries amb un ésser
menyspreable però que ens cau
simpàtic, empatitzemamb la seva
peripècia”, diu el director.
IrecordaqueL’avar téunsubtí

tol que és L’escola de la mentida i
que li va donar la clau de la peça.
“Hi ha un personatge que condu
eixl’obra,peròésmoltcoral,parla
molt de la família, dels diners, de
l’amor, de la il∙lusió d’un amor a
unaedatprovecta.D’unamorque
espensenqueespotcompraramb
diners. L’obra es pot fer més o
menysfosca,peròelstemesfoscos
hi són. És com si l’ambient malsà
que crea l’avar Harpagon s’enco
manésalseuentorn.Tots,comen
çant pels enamorats, els criats,
ambqui d’entrada es pot empatit
zar, a partir d’un moment també
apareixen com a egoistes, intri
gants, insolidaris, saben el poder
queespotexercir tenintdiners”.!

DAVID RUANO

Joan Pera protagonitza L’avar al teatre Goya

L’afganesaNadiaGhulamporta la seva
història d’horror i esperança alTNC
JUSTO BARRANCO Barcelona

NadiaGhulamvanéixeraKabul,la
capital de l’Afganistan, fa 30 anys i
ha viscut experiències terribles i,
alhora, esperançadores. Quan te
nia 8 anys un bombardeig de la
guerra civil posterior a la retirada
delsrussosdelpaíslivacausarferi
des greus, i només laperseverança
de lamare li va salvar la vida. Ja en
el règimtalibà, idesprésde l’assas
sinatdelgermàgran,esvahaverde
fer passar per ell, per un noi, du
rant gairebé unadècadaper poder
ajudar la família.L’any2006vaar
ribar a Barcelona gràcies al
treballd’unaoenagé,iaquíhaestu
diat i ha divulgat la seva història.

Primer en un llibre amb la perio
dista Agnès Rotger, El secret del
meu turbant, que va guanyar el
premi Prudenci Bertrana, i ja el
2014,al festivalGrecdeBarcelona,
amb el documental escènicNadia,
unmuntatge teatral creat per ella,
amb Carles Fernández Giua i Eu
genio Szwarcer, que des d’avui i
finsaldia11tornaaescena,aquesta
vegada a la sala Tallers del Teatre
NacionaldeCatalunya.
Es tracta d’undocumental escè

nic ple de poesia i amb imatges de
fonsgravadesal’Afganistanenquè
laNadiaexplica lasevasorprenent
idurahistòria.“Éslamevavida.En
aquestaobrasócprotagonistadela
meva vida. Estic molt contenta de

ser al TNC, on m’han acollit amb
els braços oberts. Nom’hauria es
peratmaiarribaraaquestpunt.Ho
estic aprofitant al màxim i intento
donartotelquepuc”.Comvadeci
dir en el seumoment disfressarse
d’home? “És simplement qüestió
de sobreviure. Quan has de tirar
endavant la teva vida, a cadascú se
li ocorren idees diferents”. I diu
queNadia “ésunahistòria ambes
perança, sobre ganes d’aprendre,
defercanvis.Enunavidaenquèhi
ha poca esperança, buscar espe
rança, tirar endavant. L’obra dóna
molta força a les persones que
m’hanvingutaescoltar”.
I adverteix que es mostra “l’Af

ganistandesd’unpuntdevistaque

no apareix als mitjans de comuni
cació,perquènoesparlanomésde
guerres, sinó de gent que té ganes
que el seu país tingui pau, que
busca pau des de molt petita i vol
canviarelpaísambelseuaprenen
tatge, el seu bolígraf, no amb ar
mes. Habitualment es representa
l’Afganistan com un país on tot
hom està en guerra i no hi ha més
vida. Aquímostro que sóc una hu
manacomvosaltres i tinc ganesde
fer canvis al meu país, tornar a la
meva terra i ensenyar el que estic
aprenentaquí”.
I ha observat que elmuntatge té

ressonància global. “El vaig repre
sentar aColòmbia imolta gent s’hi
va sentir identificada. Però també
aAlemanya.Encaraquenovisquis
enunpaísenguerrahihamoltspa
ral∙lelismesamb lagentqueviu fo
ra del seu país, que ha deixat la fa
mília, amistats, amics, que viuen
lluny d’ells, com n’és, de difícil, la
sevavidaquotidiana”, explica.!

Actuar en unFerreroRocher
!Eldirectorde l’obradiu
queL’avarofereix“lluïment
escènicperatotselsactors,
noenva,comShakespeare,
Molièreescrivia lesobresper
a lasevapròpiacompanyia”. I
enaquestcas lacompanyiaés
enorme.Deupersonesen
escena:ManuFullola,Júlia
Barceló,RicardFarré,Elena
Tarrats,AlbaFlorejachs,
ManelDueso,ÒscarCastellví,
XaviFrancés iJosepMinguell
acompanyenJoanPera.Un
Minguellquerecordaqueva
actuar l’any67alRomeaamb

Pera. Iqueel seupersonatge
actualéselcontrarique
l’avar: “Avuiqueesparlade
l’1%queconcentra lariquesa
almón,elmeupersonatgeés
capitalista,peròpensaqueel
capitalhiéspercompartirlo i
fer feliç lagent”.Focusha
tirat lacasaper la finestra i
PepDuranhaconvertit
l’escenarien“unFerrero
Rocher: totbrilla,hihaor;
després, a lasegonapart,
l’escenografiaevoluciona”.
PerPera, l’obra“ésunregal,
mésqueunFerreroRocher”.

GIANMARCO BRESADOLA

Nadia Ghulam a l’obra

l’època,no... jaésuntextproubo”.
I afegeix que “de tots els actors

còmics sempre s’ha dit que eren
molt bons en el drama. En realitat
totes les comèdies que he fet són
drames, com La extraña pareja,
però vistes des d’un angle que tira
més a còmic. Els còmics tenim
certa facilitat per comunicar, per
traslladarelssentimentsalpúblic,
estem acostumats a travessar la
quarta paret”. A més, rebla, “per
ferungrandramaemfaltaunami
ca més d’alçada, he de fer un dra

ma més proper. Espero que
aquest textdifícil, preciós surti de
veritat”.
Per Mestres, L’avar “és de les

obresmésperfectesquem’he tro
bat, en el sentit d’equilibrada”.
Explica lahistòriad’unvidu terri
blement avar que vol casar la seva
filla amb un vell ric –tot i que evi
dentment ella estima un jove– i al
seu torn rivalitza amb el seu fill
per l’amord’una joveneta.“Lado
sificacióde la intriga, lapsicologia
dels personatges, l’equilibri entre

EL TEXT SENSE AFEGITS

“No faré afegitons;
però no n’he fetmai...
són col∙laboracions
amb l’autor”, diu Pera

EL RISC DEL PAPER

“Tothomrepeteixque
ésunsaltmortal... a
veuresiensfaremmal”,
diudebromal’actor


