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Jordi Duran, que ha tingut
com a assistent Pilar Loza-
no, és el director de la peça
de la qual, diu, ell i Fran-
cesc Ten –que signen con-
juntament la dramatúr-
gia–, es van «enamorar fa
un temps». La porta del
mur explica la història de
Lionel Wallace, un home
que emprèn un viatge ar-
riscat cap al passat, quan
es troba aparentment en el
millor moment de la seva
vida per preguntar-se so-
bre les oportunitats perdu-
des, pels camins que no ha
emprès, per les portes que
no ha obert. La porta del tí-
tol és verda en un mur
blanc que condueix a «rea-
litats immortals», a un jar-
dí on tot és bell, una mena
de paradís en què regna la
felicitat. El protagonista
només travessa la porta
una vegada en la seva in-
fància i, tot i desitjar-ho
amb totes les seves forces,
no la torna a travessar mai
més, malgrat tenir-ne di-
verses oportunitats.

De gran a petit
Després de considerar di-
verses propostes de dra-
matúrgia, que van des de la
versió més maximalista, a
l’inici, fins a la més mini-
malista, Duran i Ten van
optar pel «llenguatge de la
metàfora», és a dir, per
«depurar» tot allò que no
fos necessari i reduir-ho
gairebé tot al text –la tra-
ducció és de Joan Sellent–,

introduint-hi un ballarí per
fer més clara la contrapo-
sició de plans, i creant un
espai sonor determinat
que reforcés el text i la
dansa, de la qual cosa s’ha
fet càrrec Rafael Plana.

En una primera instàn-
cia, Duran i Ten havien
pensat a fer un monòleg
convencional –l’estructu-
ra és de flashback–, amb
un marc auster, però van
trobar que «hi faltava

quelcom», i que el que ha-
vien de buscar era una altra
mena de llenguatge escè-
nic, és per això que varen
recórrer a la dansa, en
aquest cas a Andreu Badii,
que representa aquest món
imaginari, de manera que
el text s’ha pogut retallar
per no resultar redundant.
Segons Duran, aquest és
un treball «depurat, molt
pensat i on tot té justifica-
ció». Per Duran, el prota-
gonista «esdevé ell ma-
teix» al jardí, «es treu la
cotilla» del món real en el
qual es veu immers i en el
qual està acorralat. Per
Francesc Ten el text és
molt ambigu i produeix
sensacions que varien a
mesura que s’hi aprofun-
deix: «Primer pot semblar
un text innocent –diu l’in-
tèrpret–, però pot passar
que aquesta sensació es
vagi perdent fins a arribar
a semblar sinistre, nociu o
perjudicial per a l’especta-
dor.» De tota manera, di-
rector i intèrpret remar-
quen que no hi ha cap
afany moralista i que «ca-
dascú ha de trobar la seva
porta», de manera que la
peça només es limita a
«suggerir, a plantejar».
Segons Jordi Duran, es pot
arribar a tenir la sensació
que «parlar de nostàlgia,
revisar temps passats pot
ser una arma de doble fil,
perquè pot arribar a ser un
material amb un poder al-
tament autodestructiu».

Un ballarí i un actor dialoguen en
l’adaptació teatral de la narració

«La porta del mur», de Wells
La companyia Dimitri Ialta l’estrena demà i diumenge a la sala La Planeta

Jordi Duran (assegut), Francesc Ten (al seu darrere) i An-
dreu Badii (al costat), ahir a La Planeta. / MANEL LLADÓ

● La companyia gironina Dimitri
Ialta estrena demà (22.00 h) i diu-
menge (19.00 h), a la sala La Planeta
de Girona, l’adaptació teatral de la

DANI CHICANO / Girona narració breu La porta del mur, de
l’escriptor H.G. Wells. Els intèrprets
són un ballarí (Andreu Badii) i un ac-
tor (Francesc Ten), que dialoguen
des de dos plans diferents, la imagi-

nació, la ficció i la realitat, respecti-
vament. La narració parla sobre un
home que, aparentment en el millor
moment de la seva vida, es pregunta
per les oportunitats perdudes.

● Calixto Bieito i Pau Mi-
ró firmen a dues mans la
reescriptura de la tragèdia
grega més antiga conser-
vada, Els perses, obra
d’Èsquil, que es podrà
veure avui (21.00 h) al
Teatre Municipal de Giro-
na. Aquesta adaptació en
castellà d’Els perses, en
què l’actriu madrilenya
Natalia Dicenta n’és la
protagonista, és una mos-

tra més del llenguatge es-
cènic de Bieito, en aquesta
ocasió en col·laboració
amb Pau Miró. Bieito ha
traslladat la tragèdia a
l’actualitat, cercant paral-
lelismes clars, introduint-
hi grans dosis de violència
i guitarres elèctriques, pe-
rò també incitant, de ma-
nera sempre contundent, a
la reflexió. Bieito i Miró
han anunciat que no es
tracta d’un «al·legat paci-

fista, ni d’una tragèdia so-
bre divinitats, sinó senzi-
llament una història sobre
éssers humans.»

Moncada i Rodoreda
Els teatres municipals de
Banyoles (22.00 h) i de
Roses (20.30 h) seran tam-
bé avui el marc de les fun-
cions de les adaptacions
teatrals de part de l’obra
L’aigua, de Jesús Monca-
da, i de La plaça del Dia-

mant, de Mercè Rodoreda.
Xicu Masó dirigeix

L’aigua, un espectacle que
es va estrenar a Salt en
l’última edició del festival
de tardor Temporada Alta,
i Toni Casares és el res-
ponsable de dirigir l’adap-
tació que Josep Maria Be-
net i Jornet va fer de la no-
vel·la de Rodoreda, i que
s’ha estrenat aquest any al
Teatre Nacional de Cata-
lunya.

Bieito i Miró han reescrit «Els perses»
que es pot veure avui al Municipal

DANI CHICANO / Girona


