
Magda Puyo dirigeix Espectres,
una obra original de Henrik Ib-
sen, en una adaptació realitzada
per ella mateixa i Carles Mallol.
La directora barcelonina va re-
passar les seves sensacions de ca-
ra a les dues funcions que tindran
lloc aquest cap de setmana al
Teatre Kursaal de Manresa. L’ar-
gument tracta d’Helena Alving,
que tota la seva vida ha viscut lli-
gada a una moral hipòcrita. Ja fa
anys, mentre feia veure que era
feliç al costat del seu marit, va en-
viar el seu fill lluny de casa perquè
no heretés res del seu pare i per-
què no sabés res de la seva doble
moral. Quan el seu fill retorna a la
llar familiar, Helena veu l’oportu-
nitat perfecta per posar fi a totes
les angoixes.

–Com valora la gira d’Espectres
fins aquest moment?

–Està sent una gira molt maca
que inclou Andorra i les illes Ba-
lears, així que ens està permetent
anar a moltes ciutats. L’esceno-
grafia de l’obra requereix de tea-
tres grans, però per sort cada cop
més municipis tenen grans sales.

–L’obra parteix un text original
d’Ibsen. Vostè, amb Carles Ma-
llol, va fer l’adaptació. S’hi van
trobar còmodes?

–És curiós, perquè quan adap-
tes clàssics com Shakespeare o
Molière tens un tipus de llibertat
que no trobes quan t’enfrontes a
un autor més modern com Ibsen,
on sempre sembla que hagis de
ser més fidel. En aquest cas, però,
vam pensar que era necessari
adaptar algunes parts de l’obra
per mantenir-ne la vigència.

–Pot posar un exemple?
–Al text original, Ibsen presenta

com una família irregular dues
persones que viuen en parella
sense estar casades. Per mantenir
la intenció de la seva crítica en-
vers als sectors més conservadors
hem canviat la naturalitat d’a-
questa parella, que ha passat a
ser una parella homosexual.
Hem tractat de mantenir l’essèn-
cia del text jugant amb els tabús
actuals, creiem que era necessari
per mantenir la intenció del text.

–Parlant de tabús. Espectres
parla de tabús i de fantasmes per-
sonals que ja es deixen entreveu-
re al mateix títol de l’obra...

–Exacte. Els espectres del títol
són els espectres del passat de la
protagonista principal, interpre-
tada per Emma Vilarasau.
Aquests espectres o fantasmes
interiors són gairebé culturals, els
portem a la sang i ens perseguei-
xen. En certa manera es podria
dir que els portem a la sang.

–Condicionen, doncs, els nos-

tres actes.
–Estem aparentment en una so-

cietat molt liberal, però la realitat
és que tenim interioritzades mol-
tes barreres que actuen contra
aquesta llibertat. La gelosia, la
migració, la por de les diferències
culturals... tenim interioritzades
moltes idees que ens condicio-
nen l’existència. Ibsen ja ens par-
lava de tot plegat a «Espectres».

–L’escenografia és una part molt
important de l’obra. Què en pot
explicar?

–Juguem amb tres conceptes,
que ens vénen donats per la pre-
sència dels miralls de l’escenari.
Configuren d’entrada un labe-
rint, que ens serveix perquè el
personatge de l’Helena es desco-
breixi a si mateixa, i per mostrar
el reflex dels personatges a la
manera d’espectres. A més, ens
donen l’’alter ego’ dels personat-
ges, especialment el de l’Helena.

–La presència d’una actriu com
Emma Vilarassau suposo que és
clau en el resultat final de l’obra,
donada la seva capacitat per ofe-
rir tota mena de registres...

–Estic encantada de poder
comptar amb l’Emma Vilarasau.
És una actriu meravellosa que
forma part d’un càsting molt po-
tent. Pensa que amb ella tenim
la presència de Jordi Boixaderes,
un actor a qui no cal presentar, i
tots dos interactuen amb gran in-
tensitat amb els actors més joves
de l’obra i amb Mingo Ràfols,
que ens ha aportat molt.

–La barreja d’experiència i jo-
ventut ha estat un repte?

–Sí, però és un repte que enca-
res amb tranquil·litat, perquè
saps d’entrada que el talent el
tens assegurat. La combinació ha
estat molt interessant, i la inten-
sitat dels actors més joves ha ca-

sat molt bé amb la saviesa dels
més veterans.

Ruben Izquierdo
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Entrevista

«El passat ens persegueix»
Magda Puyo 
Directora teatral

LA BIOGRAFIA

Magda Puyo i Bové, llicen-
ciada en Filosofia i Ciències
de l’Educació per la Univer-
sitat de Barcelona, va nèixer
a la capital catalana el 1960.
La seva formació es va
completar amb els estudis
de Direcció Escènica a l’ins-
titut del Teatre. Entre 1998 i
2001 va ser membre del
Consell Assessor del Teatre
Nacional de Catalunya, i va
dirigir el festival de Sitges
del 2001 al 2004.  En l’ac-
tualitat és directora d’esce-
na i dramatúrgia i exerceix
com a professora i coordi-
nadora acadèmica de l’Ins-
titut del Teatre.
Espectres no serà la primera
creació de Puyo que passa
per Manresa. Amb Gorda,
un dels seus èxits recents, el
públic bagenc ja va poder
comprovar la seva capaci-
tat. La trajectòria de la di-
rectora barcelonina és ex-
tensa i inclou altres títols
com La Bernarda Calva,Ca-
ramante, Pesombra, que li
va valer el Premi de la Críti-
ca a la Millor Direcció 96-
97,  Fedra + Racine, Happy
End, El suïcida, Excés, El
professional i Animales
nocturnos.

Un moment de l’obra «Espectres» durant la seva representació a Barcelona

FOCUS

EL TIQUET: Espectres, demà a
1/4 d’11, i diumenge a les 6 de
la tarda al  Kursaal de Manre-
sa. Entrades exhaurides. 


