
49AVUI
DIMARTS, 23 D’OCTUBRE DEL 2007 Cultura i Espectacles

Entrevista: Boris Ruiz Interpreta ‘El senyorPerramon’,unaversióde
‘L’avar’deMolière,queJosepM.deSagarravaescriurepera JoanCapri

“El lèxic és una petita
perla literària nostra”

Teresa Bruna
BARCELONA

Tot Catalunya el coneix perquè gai-
rebé no s’ha saltat cap telesèrie i,
per suau que sigui el paper, ha
sabut impregnar el personatge
amb una qualitat que de seguida
l’ha fet imprescindible. Si no for-
més part de la companyia del Tea-
tre Romea, Boris Ruiz seria presa
cobejada pels caps de càsting per la
seva interpretació hiperrealista.
Els personatges li surten de dins,
els broda. El senyor Perramon, la
versió lliure que Josep Maria de Sa-
garra va fer de L’avar de Molière,
n’és un. El dirigeix Joan Anton
Rechi i és al Romea fins al 6 de
gener. Divendres, estrena oficial.

Què hi ha de cert en això que vostè
mateix va proposar l’obra?
No res. Passa que potser s’ha se-
guit un procés diferent a l’habitual.
Eren els responsables del teatre els
que volien una obra que s’ajustés
bé a mi i que fos una comèdia...
Com que aquesta temporada es
van incloure clàssics catalans, va
sorgir El senyor Perramon.

Però ja l’havia interpretat...
Això, sí. Curiosament L’avar té di-
versos autors: Plaute, Goldoni, Ru-
siñol... i Molière, i en aquest es va
inspirar Sagarra. Pràcticament els
he tocat tots en un moment o altre
de la meva carrera.

Alguna cosa passa, doncs, entre
vostè i el personatge...
Fascinació. Als 20 anys, quan ja
vaig començar a tenir interès per
dedicar-me al teatre d’una manera
més professional, estava fascinat
per la Commedia dell’Arte. I dins la
Commedia em fascinava el Pantalo-
ne. Doncs Molière es va inspirar en
el Pantalone per fer el seu avar. I jo,
que m’agrada escriure –malament,
però escric–, per tot plegat fins i tot
em vaig permetre escriure’n la
meva versió. Tinc un avar fet per
mi, eh!... que no et deixaré llegir
mai. O potser sí, però com a obra és
dolenta com una mala cosa!

Jo també. I què hi ha d’un titella,
que m’han dit que té?
Ai, em temo que algú em demana-
rà el text, ara... Bé, jo tenia molta
afició a fer màscares, titelles, cap-
grossos... I com que estava tan fas-
cinat, em vaig fer un ninot de car-
tró del Pantalone, de mida real,
amb la meva cara i el meu cos. En-
cara existeix! El té el meu fill gran.

Hi ha diferències notables entre
tots aquests avars?
Mira: entre L’avar de Goldoni i el
de Molière hi ha una diferència i
és que el de Goldoni és més per-
vers. No només és avar, sinó que
és seductor, empaita les vídues,
les jovenetes... Té aquest altre ves-
sant que penso que l’enriqueix.
Amb Molière, tot i que hi és, queda

Venint del Capri i amb això de bus-
car una obra que s’ajustés bé a
vostè, em pot dir si es tracta d’un
text construït de llargs monòlegs?
No, però és molt Perramon. Ell
entra i no es belluga d’escena
pràcticament mai, va repartint
converses –pa, pa, pa– no para
mai de xerrar! Hi ha 9 actors més
i tots tenen el seu moment per
poder brillar, però és molt del se-
nyor Perramon.

Vostè, amb Carles Canut i Mingo
Ràfols, són una mica el dream team
de Bieito. Ara s’han separat...
Dream team? Mira: ens diuen el
trío de ases, els tres tenors, les
tres germanes... ens han fotut de
tot: el tripartito. És cert que jo,
des de fa 8 anys, sempre estic als
muntatges del Cali [Bieito], però
aquí es van encavalcar les dues
produccions: mentre jo estava as-
sajant, ells eren a Frankfurt. El Ti-
rant me l’he perdut, ja m’ha sabut
greu, eh! Però, què hi farem? Estic
a la casa igualment. Suposo que,
com que hi ha tantes produccions,
cada vegada passarà més que no
anirem sempre tots tres agafats
de la mà. Ens aniran repartint.

Una pregunta personal: com es
troba la seva mare, la de Múrcia?
Va millorant! S’està recuperant
molt bé. Vull dir que... si segueix
per aquest camí... aviat tornaré al
Tramuntana! ■

més difuminat. Es casa amb una
noia jove perquè és vidu i se n’ena-
mora, però no té una actitud per-
versa ni de cara al sexe.

S’ha canviat alguna cosa de l’origi-
nal de Sagarra?
No hem volgut tocar res perquè,
precisament, el valor més gran
que hi hem trobat és l’adaptació
lliure que en va fer Sagarra. Ell va
més lluny que Molière, és molt
més interessant la seva versió.
L’ha situat a Catalunya i ha catala-
nitzat els personatges. Tots són
catalanets de l’època, la pubilla...

La sensibilitat literària de Josep M.
de Sagarra encaixa bé en un argu-
ment com aquest?
Per descomptat. És un text molt
agraït, té un lèxic molt ric. Ho
situa a la Catalunya interior, cap
als anys 70, de manera que el vo-
cabulari que utilitza queda més
justificat. Hi ha paraules que et
sonen, que potser no les havies
sentit des de feia temps, i d’altres
que potser no les has sentit en ta
vida. I és molt agradable, perquè
és un català amb una música molt
bonica, no és la que es fa servir
avui en dia al carrer. Jo en dic
“una petita perla literària nostra”.

Havia vist la versió d’en Capri?
No, era molt nano. Sagarra la va
escriure pensant en ell. Però tinc
discos d’en Capri, els monòlegs!

Boris Ruiz és ‘El senyor Perramon’, el clàssic de Sagarra que el Romea recupera en la seva temporada de reenfocament cap al teatre català ■ RUTH MARIGOT

A
mb Barcelona (un ma-
pa) Ventura Pons vol
fer una mena de sínte-

si de la seva carrera, al-
menys des que es va decidir
a consagrar-la a dos objec-
tius: l’adaptació de textos li-
teraris i la crònica barcelo-
nina. I sembla que l’obra te-
atral de Lluïsa Cunillé
Barcelona, mapa d’ombres
li ha vingut com anell al dit:
s’hi superposen la història
mítica i l’abstracció del pre-
sent. Tot això en un to a mig
camí entre la realitat i l’al·lu-
cinació que li permet des-
plegar un ampli ventall de
temes –del record obsessiu
de la Guerra Civil a la deca-
dència actual de la ciutat– a
partir de la història d’una
casa de l’Eixample, esdevin-
guda rusc simbòlic de la
fauna urbana després de la
seva fragmentació en habi-
tacions de lloguer.

I aquí ve el primer proble-
ma, ja que aquest caire
col·lectiu –encara que filat
per la presència dels lloga-
ters, un matrimoni ancià els
secrets del qual van molt
més enllà de la malaltia ter-
minal del marit– em fa la im-
pressió d’un catàleg prefa-
bricat, com si en aquest sac
hi hagués de caber tot: la
perversitat de l’herència fei-
xista, la solitud urbana, les
formes marginades de la se-
xualitat, la immigració… És
cert que això pot atribuir-se
tant a la pel·lícula com a
l’obra de teatre original, i
que ni l’una ni l’altra tenen
vocació realista, sinó que
més aviat es presenten com
un artifici, un mecanisme
claustrofòbic gairebé irrespi-
rable, però crec que les
imatges de Barcelona (un
mapa) no arriben mai a re-
soldre aquesta contradicció:
deixant de banda els flaixos
que pretenen airejar la
trama i únicament aconse-
gueixen subratllar-la, em
manca igualment una posa-
da en escena una mica més
rigorosa, capaç de crear un
univers propi amb procedi-
ments no únicament de con-
tingut, sinó també de forma.
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