
Joan Carreras és lActor
Martí Figueras  •  original

El bon actor és probablement l’espècie que està més a prop d’un Déu. Té el poder de crear
vides, per transformar-ne d’altres i fugir de tota responsabilitat sobre els actes d’aquells que ha
creat. La seva feina es desenvolupa a partir de la mentida, igual que els antics Déus actuaven
per capritx. Fan i desfan sense atendre’s a les conseqüències. Són éssers immortals recordats
pels personatges a qui han donat vida. Evidentment un actor no neix amb un poder diví. Zeus
devia néixer amb el llamp sota el braç, però Joan Carreras  fa anys que es parteix la cara i
l’espatlla per créixer com a intèrpret i esdevenir un dels actors més divins (que no divo) de
l’escena catalana. Gabriel Calderón  ha escrit i dirigit Història d’un senglar (o alguna cosa de
Ricard), un text que explota la vanitat i ambició d’un actor fusionant-lo amb un dels
personatges shakespearians més ambiciosos: Ricard III. L’uruguaià li ha donat l’oportunitat al
català de representar la versió més monstruosa d’ell mateix. Ara Joan Carreras crea l’Actor. El
gran actor, el diví. Executor i censurador. L’home que imposa la moral, que s’erigeix en el
guardià de les essències, el trobareu a l’Espai Lliure de Montjuïc.

Joan Carreras protagonitza ‘Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)’ al Teatre Lliure. © Felipe Mena

Al llarg de l’hora que dura el muntatge, Joan Carreras no deixa de mirar-nos per sobre
l’espatlla i de recordar-nos que llegim, que fem el favor de llegir més. Igualment critica la
incompetència i la ignorància del seu director i dels seus companys de muntatge. L’Actor,
assegut al tron, ens explica ufanós que ha estat escollit per interpretar el pèrfid Ricard III. Se
sap vencedor abans de lliurar la batalla, perquè sap que la victòria només s’aconsegueix amb
el menyspreu i l’engany. El monòleg que ens brinda no narrarà, únicament, les diferents
disputes que té amb tot l’equip artístic de la producció. Parla de moltes coses sobre el teatre,
sobre l’ofici d’actor i sobre la reinterpretació dels clàssics.
Calderón s’ha divertit escrivint aquest monòleg. A través de la figura d’un actor critica la
mediocritat i la ignorància en el sector. O potser precisament ho fa a la inversa. Diu l’autor
“como es muy difícil hacer que los espectadores piensen lo que yo quiero, lo que sí puedo
trabajar es que no piensen lo que yo no quiero”. Però quina veritat li donem a aquest
personatge tan despullat, què ens parla del Jo absolut? Ens creiem el seu discurs? El nostre
pensament pot ser tan elitista com el seu? O la seva altivesa ens genera una distància entre
el riure i la repulsió? Les preguntes no són innocents. Calderón té molt en compte el seu
espectador i sap que un dels artificis que millor juguen a plantejar preguntes és l’autoficció. En
aquest sentit, però, no és l’autoficció que el seu amic i compatriota Sergio Blanco  abandera.
En aquest cas, el text no ens parla de l’autor, sinó de l’actor, és a dir de Joan Carreras. Així
mateix, Carreras ens parla dels homes de la seva família per parlar de com ell ha acabat
pujant a un escenari; o trenca el relat per dirigir-se al tècnic per exigir-li unes llums més
tènues o una baixada de la música; o s’excusa al final, en el moment de més vulnerabilitat, i
pretén donar per acabada la funció amb l’excusa que fa calor, que és la primera vegada que
fa doble funció (era dissabte al vespre) i que ve de Madrid de fer-la en castellà.
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Sens dubte, el joc de l’autoficció de l’actor fusionat amb el dèspota monarca shakespearià és
el més interessant del muntatge. Però al mateix temps no es pot obviar l’exercici postmodern
que fa Calderón de reinterpretar el clàssic, en un exercici d’anàlisi de l’obra i l’autor i, per tant,
la seva significança en l’actualitat. Aquesta reformulació es mostra també en una escenografia
aparentment simple (disseny de Laura Clos), però plena de racons que amaguen l’utillatge que
l’actor anirà fent servir per fer les seves transformacions. L’actor no ha vingut sols a explicar la
teoria, sinó a fer una master class  sobre com s’han d’interpretar alguns dels personatges de
l’obra del bard anglès: les reines, Lady Anna, etcètera. Buscant el vincle amb l’antiguitat
s’empastifa la cara de blanc i es lliga un escarolat al coll. O juga amb les cordes de la tramoia
com si volgués escanyar els seus enemics. Però l’arrogància i l’ambició té un preu i al final tot
cau, curiosament per la pèrdua d’una subvenció. Si no hi ha qui pagui la festa… no hi ha
festa. Amb ben poc un autor d’Uruguai deixa anar una crítica a la vulnerabilitat del nostre
sistema cultural. Però tornem a l’arrogància d’en Ricard/Joan. Al final, és ell contra el sistema.
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En el fons és tan sols un monòleg, no hi ha ningú que escolti ja les seves queixes ni les
seves peticions. Encara que ofereixi el seu regne per un sol espectador intel·ligent.
El text, traduït al català per Joan Sellent, és intel·ligent i juganer. Tant per l’espectador com per
l’actor. Podem veure que Joan Carreras s’ho passa molt bé, a l’escenari. Pot crear
personatges turmentats o soques acabats, però sempre tenim la sensació que gaudeix la seva
feina amb intensitat, sense avorrir-se. I tenir la possibilitat de fer aquest personatge, amb
aquest joc metaactoral i metashakespearià (ell que ja en porta uns quants a l’esquena), deu
ser un repte ben divertit. Tant com ens delectem nosaltres en veure les seves contínues
transformacions i com va escopint la bilis amb tots els registres amb què es pot fer. Cada cop
que ens implora que llegim ens sentim tant insultats com agraïts.
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