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Cultura i Espectacles
El Teatre Condal presenta una adaptació d’un conte d’Oscar Wilde

El jove dramaturg Joan
Yago es va imaginar quina
obra de teatre hauria escrit
Oscar Wilde amb la trama
d’El fantasma de Canter-
ville. I la va farcir de rè-
pliques de les seves comè-
dies més sonades (Un ma-
rit ideal, La importància
de ser Frank i El ventall de
Lady Windermere) i de re-
flexions lapidàries que l’au-
tor va fer a finals del segle
XIX sobre la vida america-
na: “És un fet que els ame-
ricans acabaran dominant
el món, si és que no el des-
trueixen abans”, va dir, per
exemple. Oscar Wilde en
estat pur. L’obra s’estrena
dilluns, amb Joan Pera de-
butant com a personatge
de 400 anys –“no els tinc,
però ja hi vaig arribant”, de-
ia amb sornegueria dijous
a aquest diari– arrossegant
una bola encadenada al tur-
mell. Al llarg de la seva dila-
tada carrera d’actor –va de-
butar el 1966–, encara no
havia fet mai de fantasma.

La peça arrenca com un
acudit: uns americans en-
tren a viure en un castell
tot i l’advertència que hi
vaga una ànima en pena
des de fa segles. Ells no
s’ho creuen i, quan se’ls
apareix, no en fan cas. A
l’excentricitat d’un fan-
tasma que els vol fer fora,
s’hi afegeix la prepotència
d’aquests nou-rics, “que
no es deixen meravellar
per les coses subtils”, co-
menta Yago. Ben al con-
trari: les seves referències
a la grandesa són el metre

quadrat; a la bellesa, el vo-
lum que ocupa, i el patró
d’excel·lència el mesuren
per l’alçada. El to fantas-
ma dels uns bat contra la
transparència corporal de
l’altre. Joan Pera confessa
que l’esgrima literària que
ha disposat Yago per al seu
personatge –que contras-
ta amb el parlar molt més
col·loquial dels seus adver-
saris americans– el tor-
tura: “El fantasma parla
d’incommensurables.” Si
aquest fantasma de 400
anys vaga eternament a

causa d’una condemna,
ara Pera en viu una altra,
d’un altre tipus, amb un di-
rector –Josep Maria Mes-
tres, amb qui ja va treba-
llar a L’avar– que li pesca
tots els lapsus linguae en
les primeres prèvies. A
més, ha de pronunciar les
rèpliques en un lloc físic
exacte perquè els disposi-
tius màgics funcionin sen-
se cap daltabaix.

Joan Pera no coneixia
Joan Yago. Ara, sorprès,
veient-lo amb només 30
anys, qualifica aquesta ca-
pacitat de fer adaptacions
amb una estructura tea-

tral tan solvent d’“insul-
tant”. Yago sí que coneixia
de sobres la trajectòria
de Pera. De fet, fa dos
anys, en veure el binomi
entre l’actor i el director a
L’avar (Goya, 2016), va
augurar que la troballa se-
ria fructífera. El que no
s’esperava era rebre una
trucada –mentre munta-
va l’escenari de la seva
Fairfly amb la seva com-
panyia de referència, La
Calòrica) per encarregar-li
que fes una adaptació d’El
fantasma de Canterville.
Veia que convertir Pera
en fantasma també seria
fructífer, però dubtava de
si ell seria capaç d’escriu-
re-ho. El seu text és l’en-
granatge que fa rodar una
peça ambiciosa, que alho-
ra requereix un notable
joc màgic –amb el suport
del Mag Lari– per fer possi-
bles les aparicions i les des-
aparicions del fantasma.

Yago no ha tingut gai-
res manies a l’hora d’in-
cloure rèpliques de les co-
mèdies anteriors en la se-
va adaptació, ja que “ell
s’autoplagiava contínua-
ment” i també manllevava
cites d’altres autors. Això
li ha donat “absoluta lli-
bertat” per introduir-les
en la peça. L’espectador
experimentat les desco-
brirà. “Les pesquen totes”,
assenyala Pera, que ja ha
comprovat el text davant
dels primers espectadors
aquesta setmana.

El joc teatral planteja
com es poden fer evidents,
d’una banda, el xoc cul-
tural (americans versus
aristocràcia anglesa) i, de

l’altra, el generacional (te-
nen 400 anys de diferèn-
cia entre ells). Això garan-
teix una sonora comicitat
a escena. Yago –que va de-

butar professionalment 
amb un refistolat vocabu-
lari a Feísima enfermedad
y muy triste muerte de
la reina Isabel I (Versus
Teatre, 2009)–, com que
pren les decisions intuï-
tivament, va pensar que
el personatge de Virgínia
(Elisabet Casanovas), la fi-
lla de la família americana,
podria connectar bé amb
el fantasma, perquè era la
més llegida, i podria exer-
cir d’intèrpret entre els
dos mons. La dramatúrgia
planteja que la família
americana es desplaça a
Anglaterra als anys cin-

quanta, just acabada la
II Guerra Mundial, i amb
la sensació de pertànyer
als que van salvar Europa
amb el seu exèrcit. En
aquest xoc cultural, aven-
tura Yago, les dues cultu-
res acaben veient el valor
de l’altra i aprenent-ne.

El repartiment dona
l’oportunitat de destapar-
se com a actors a còmics
mediàtics de la televisió.
És el cas de David Olivares
(Polònia) i Betsy Túrnez
(Benvinguts a la família).
Òscar Castellví, un actor
habitual de l’escena, ja ha-
via participat en L’avar.

Una de fantasmes alC

Jordi Bordes
BARCELONA

El dramaturg Joan Yago adapta per a
Joan Pera ‘El fantasma de Canterville’,
d’Oscar Wilde, una obra en què l’autor
intueix la prepotència dels americans,
insensibles a la tradició europea

Joan Yago, de
30 anys, va
debutar com a
autor el 2009
amb ‘Feísima
enfermedad...’

Josep Maria
Mestres torna
a dirigir Joan
Pera després de
‘L’avar’, estrenada
al Goya el 2016



| Cultura i Espectacles | 35EL PUNT AVUI
DISSABTE, 17 DE FEBRER DEL 2018

Monstres i persones
L’APUNT nom de tot l’equip, que va reconèixer com molt divers

en la manera de pensar, va demanar la llibertat dels
presos polítics. Ho va fer poques hores abans que es
complissin quatre mesos de l’empresonament de Jor-
di Sànchez i Jordi Cuixart. El monstre aquella nit no
estava dalt de l’escenari sinó en els centres de poder
que van tramar aquesta gran injustícia.Jaume Vidal

Hi ha persones que són monstres i monstres que són
persones. Aquesta n’és una, de molt planera, de les
moltes lectures que es poden extraure de l’obra Fran-
kenstein, dirigida per Carmen Portaceli i interpretada
per Joel Joan, com el monstre, i Àngel Llàcer, en el pa-
per del seu creador. Dijous es va estrenar al TNC. En fi-
nalitzar l’acte, Portaceli es va adreçar al públic, i en

Pel que fa a Pep Sais, és un
altre intèrpret de llarga
trajectòria que ha coinci-
dit molts cops en els car-
tells amb Joan Pera. Josep
Maria Mestres, per aca-
bar, és un director molt
atrapat en l’univers d’Os-
car Wilde. N’és un bon
exemple El ventall de La-
dy Windermere (2007), el
primer cop que el TNC va
programar aquest autor.
Així mateix, va presentar
la versió de Mark Ra-
venhill inspirada en Wilde
El maletí o la importància
de ser algú (TNC, 2007).

En aquest muntatge, hi

ha una remarcable maqui-
nària que persegueix l’es-
pectacularitat. Pera, en
vista de les dificultats tèc-
niques, assenyala: “Seria
molt més fàcil fer un mo-
nòleg.” Segons els diuen,
la productora Focus està
molt satisfeta de la respos-
ta del públic a l’hora de re-
servar entrades, si bé el
format dificultarà les gi-
res. Pera calcula que, per
ara, podran aguantar fins
al final de la temporada
al Condal. I la gira caldrà
preveure-la en escenaris
de format mitjà, a partir
de la tardor vinent. ■

Condal
L’actor Joan Pera, amb Joan Yago
(l’encarregat de l’adaptació),
davant del retrat del fantasma,
el protagonista il·luminat, a
l’escenari ■ JOSEP LOSADA

La presència catalana en
la Berlinale és essencial-
ment femenina. Quatre di-
rectores catalanes o esta-
blertes a Catalunya parti-
cipen en aquest edició de
la Berlinale (dels cinc tí-
tols que hi van), i quatre
dones protagonitzen Amb
el vent, el primer llargme-
tratge de Meritxell Colell
(Barcelona, 1983), que es
presenta avui en el festival
alemany dins la secció Fo-
rum. “Costa molt trobar
una pel·lícula de quatre
dones en pantalla, no se’n
veuen gaires –comenta la
cineasta en una entrevista
a El Punt Avui–, però no sé
si es tracta tant de ser do-
na com de l’univers de ca-
dascú i del bagatge que un
té. La meva família és ma-
joritàriament femenina.”

Amb el vent relata la his-
tòria de Mònica (l’actriu

Mónica García), una balla-
rina de dansa contempo-
rània que viu a Buenos Ai-
res i que, arran de la greu
malaltia del seu pare, viat-
ja al seu poblet de Burgos
natal. Allà es troba amb la
mare (Concha Canal), la
germana (Ana Fernán-
dez) i la neboda (l’actriu i
directora Elena Martín).

“La pel·lícula neix d’un
impuls molt documental
–explica la directora i gu-
ionista del film–, sentia la
necessitat de retratar el
poble de la meva família
materna i un estil de vida
que havia vist quan era pe-
tita i que està desaparei-
xent.” El poblet de Burgos
(Villamartín de Villadie-
go) del film és el poble dels
avis materns de Meritxell
Colell, que també va viure
un temps a Buenos Aires.
La pel·lícula “neix també
de la necessitat de parlar
de les emocions que un
sent quan està lluny, de la

distància física i la distàn-
cia emocional, de l’arrela-
ment i la necessitat de tor-
nar als orígens per con-
nectar amb un mateix.”
Aquesta vessant emocio-
nal és el que la va portar “a
la ficció”, explica, i hi afe-
geix que la dansa és la ma-
nera de donar forma a
aquesta transformació
emocional: com expres-
sar-se sense paraules, com
un personatge que es co-

munica malament, amb la
dansa i la creació troba un
espai de comunicació a
través del cos”.

La idea original era que
la protagonista fos l’àvia
de la directora. “No va po-
der ser, però va ser la ins-
piració i el motor de la me-
va pel·lícula, en molts sen-
tits, més espiritualment
que físicament.” Meritxell
Colell volia parlar de “la
quotidianitat, i com a tra-
vés d’ella un es pot retro-
bar a si mateix; la pel·lícu-
la és una reivindicació del
gest quotidià com un camí
que et reconcilia”. “Josep
Maria Esquirol parla d’ai-
xò al seu llibre La resistèn-
cia íntima.”

És la primera vegada
que la directora va a la Ber-
linale. “És un festival que
ja fa ganes d’anar-hi per la
programació; que et di-
guin que la teva pel·lícula
hi anirà, amb els noms que
hi ha, és impactant.” ■

La jove cineasta catalana estrena avui la seva ‘opera
prima’ ‘Amb el vent’ en la secció Forum del festival

Meritxell Colell
debuta a Berlín
Bernat Salvà
BARCELONA

Pilar (l’actriu Concha Canal) amb la seva filla Mónica (Mónica García), en una escena de la pel·lícula ‘Amb el vent’ ■ POLAR STAR

El film neix “de la
necessitat de
tornar als
orígens per
connectar amb
un mateix”


