
Viatge al país dels nens perduts
Oriol Osan  •  original

Peter Pan torna als escenaris un segle i escaig després de la seva estrena. Perquè per a qui
no ho sàpiga, més enllà de la pel·lícula de Disney i les seves versions posteriors, i fins i tot
del llibre, la història del nen que no volia fer-se gran va néixer el 1904 a un teatre de Londres.
Ara, amb una modèstia infinita, el Maldà –un dels teatres que tampoc fa vacances- recupera el
text original de la mà de la companyia l’Excèntrica. Es podrà veure a la sala del carrer del Pi
fins el proper dia 6 de setembre.

‘Peter Pan’ a El Maldà

El saló noble del baró de Maldà s’ha convertit en el saló de la família Darling. La companyia
l’Excèntrica l’ha escollit per a recrear-hi l’univers màgic de Peter Pan i el país de Mai Més,
recuperant el text original de J.M. Barrie de principis del segle XX, que es va estrenar a la
capital britànica. La versió local, meravellosament casolana i artesanal, està dirigida per Juanjo
Marín (que també firma el cartell promocional, una delícia) i interpretada per David Anguera,
Clara Moraleda i Mireia Piferrer, que es reparteixen tots els papers de l’auca. Dídac Flores
substitueix Anguera en algunes funcions.
Durant 75 minuts, els còmics interpreten una precària companyia itinerant -en forma d’envelat
de festa major i carpa de circ-, que porta a escena la cèlebre història del nen que no volia
créixer. Pretesament apocats, els tres actors presenten la funció als espectadors, hi dialoguen i
fan acotacions, com si la Carmela d’¡Ay, Carmela!  agafés el micròfon i fes de narradora. Hi
surten tots. Peter Pan, per descomptat, però també Wendy i els seus germans Michael i John,
el capità Garfi i el cocodril que se li va menjar la mà (rellotge inclòs), el senyor Smith, l’exèrcit
de nens perduts i la fada més famosa de totes, la Campaneta.
Anguera, Moraleda i Piferrer s’ho reparteixen tot. Interpreten, canten, ballen, toquen el piano i
el saxo, i munten i desmunten l’escenografia en funció de les diferents escenes en què està
dividida l’obra, mitjançant la clàssica i enyorada correguda de teló. El món utòpic de Peter Pan
pren volada, i mai millor dit, gràcies a les enginyoses mans dels tres protagonistes. Si cal un
mar a escena, el treuen d’una de les habitacions laterals del saló dels Maldà. Si cal una
cortina pirata, la despengen del sostre. Si els cal una ombra, la treuen d’un bagul. I si cal que
soni Sunny Afternoon  dels The Kinks, posen un disc al gramòfon. Perquè aquest Peter Pan
barreja l’estètica victoriana amb cançons pop, traspua la flaire d’antics comediants amb tocs de
cabaret. Una adaptació, doncs, a cavall de molts mons.
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Algun dels moments més encertats de l’espectacle –a voltes un pèl irregular i puntualment
dilatat en escreix- és quan l’obra es converteix en més artesanal que mai. Els números
d’ombres xineses són especialment bells, i el joc amb la casa de nines i les pampallugues de
les llanternes tenen una màgia especial. I parlant de llums, llànties i fanalets: brillant la
Campaneta, o com crear una fada artesana. Doncs amb una llanterna dotada d’ales i d’un
timbre de bicicleta. Talment com si l’Excèntrica hagués remogut les golfes de casa i amb totes
les andròmines de l’avi haguessin aixecat una funció seductora i suggestiva.
Peter Pan és el capità del país dels nens perduts, els que cauen del cotxet quan les
mainaderes els treuen a passejar. Però Peter Pan  també és un somni per a nens i grans.
Concebut com un espectacle per a tots els públics, conté traços de rondalla per a embolcallar
la innocència infantil, però també reflexions per a adults que encara tinguin ganes de somiar.
En un moment determinat de la funció, el protagonista demana al públic que si creu amb les
fades, aplaudeixi. Tothom ho fa, fins i tot les dues reporteres de Betevé hi havia a la sala
cobrint l’obra el dia que qui firma la ressenya hi va anar. Aquesta és la màgia d’aquest Peter
Pan, que enreda petits i grans. Qui el vulgui localitzar ja en sap l’adreça: la primera a la dreta
i tot recte fins al matí. I qui no: baixant la Rambla a l’esquerra, al carrer del Pi, en ple barri
Gòtic.
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