LES DONES SÀVIES
de Molière
Dramatúrgia de Ricard Farré i Lluís Hansen
Versió d'Enric Cambray, Ricard Farré i Lluís Hansen.
1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums amb un
embolic familiar on s'hi recull l'afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta
mediocre i cregut de l'època.
2016, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa comèdia de costums
amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les convencions, s'hi
recull la burla dels pedants d'avui en dia.

PRESENTACIÓ
Aquest dossier és la història d’un seguit de bogeries, o com a mínim d’idees
esbojarrades, que, compaginant seny i rauxa, ha aconseguit arribar a bon port.
Començarem, tal com dicta el primer punt de la poètica d’Aristòtil i per tal que el
dossier faci goig, ordenant la nostra faula, i cada una de les seves parts, començant per
l’ordre natural que és el primer de la primera part.

L’ORIGEN DE TOT PLEGAT
Les dones sàvies neix de la inquietud dels actors Ricard Farré i Enric Cambray per a
treballar en profunditat una comèdia de tall clàssic després d'haver treballat junts en
diferents espectacles d'altres gèneres.
Apareix el seu gust per Molière i per una de les seves grans obres Les dones sàvies
responent així a la primera de les inquietuds plantejades a l'hora de començar el
projecte. El segon pas és la idea de condensar aquest gran clàssic i aconseguir-lo dur a
escena amb tots els personatges, tan femenins com masculins, però només amb els
dos actors.
En aquest punt apareix la figura de Lluís Hansen, escriptor, que juntament amb Ricard
Farré es posen a treballar en el text amb el desig de crear una dramatúrgia pròpia on el
fregolisme escènic i la interpretació en són els pilars fonamentals.

L'espai idoni on succeeix l'acció seria un teatre de petit format o un espai pròxim amb
els espectadors, amb l'escenografia i els elements escènics i de vestuari molt acurats
per endinsar l'espectacle i el públic en els salons màgics de l'època de Molière.

L’OBRA: ANÀLISI DE L’ORIGINAL
L’original de Molière té clarament dues línies dramatúrgiques.
L’una és la intriga argumental del conflicte que pare i mare volen casar la seva filla
Enriqueta amb dos promesos diferents: el pare accepta que la seva filla es casi amb el
seu enamorat, mentre que la mare la vol casar amb un personatge que la té
embadalida amb la seva retòrica enlluernadora.
L’altra és el món de les dones sàvies (la mare, la seva cunyada i la seva filla gran) que
es troben per educar-se en el refinament i estudien filosofia, bones maneres i tota la
poesia i retòrica possible, per tal de tenir cura del llenguatge gramaticalment
impecable i lluir-se en el seu ús davant de tothom. Les escenes que mostren aquest
aspecte de les dones que volen ser erudites, queden pràcticament al marge de la
trama anterior de rivalitat entre marit i muller per casar la seva filla Enriqueta.
Molière, per il·lustrar aquesta segona trama, va introduir dos personatges molt
pedants que llueixen els seus versos ridículs i que s’acaben discutint i insultant entre
ells. Aquests dos personatges eren clarament dues persones conegudes i públiques del
París d’aleshores. L’un era l’abat i autor Charles Cotin i l’altre era el gramàtic Gilles
Ménage. Tots dos van mantenir una discussió pública i pujada de to en l’època en què
Molière escrivia l’obra. Quan es va estrenar, tothom va reconèixer qui s’amagava —no
gaire dissimuladament— darrere dels dos personatges.

CRITERIS DE DRAMATÚRGIA
Després de debatre-ho, hem volgut ser fidels a la trama del casament com si fos a la
mateixa època de Molière, mantenint el to, els valors socials i el llenguatge propis.
Però per ser fidels a la recepció que va tenir l’obra a la seva estrena, ens hem trencat
les banyes per poder actualitzar i veure qui podrien ser els Cotin i Ménage actuals. Això
ens va portar a fer-nos la pregunta següent: avui en dia, qui s’omple la boca d’erudició,
de frases vàcues que tot el seu entorn aplaudeix com si fos un cortesà, però que en
realitat és més foc d’artifici de lluïment que res més? La resposta, que com més hi
pensem més ens agrada, és que els Cotin i Ménage dels nostres dies són... els
inefables tertulians.
Així, adaptarem les escenes de recitació erudita de l’original de Molière amb una
manifesta transformació dels poemes d’alexandrins barrocs a les frases comodí que
fan servir a tothora els tertulians habituals a tots els mitjans de comunicació catalans
per parlar de qualsevol tema d’actualitat però, escollint una ambigüitat de lèxic que
permeti ubicar el que diuen tan a l'època de Molière com en l'actual.
Mantenint aquest doble criteri, som fidels a la doble recepció que va tenir l’estrena de
Les dones sàvies a l’època de Molière.

L’ADAPTACIÓ
Tot el capítol anterior estaria molt bé si oblidéssim per un moment l’origen del
projecte: representar Les dones sàvies NOMÉS AMB DOS ACTORS.
I aquí ha començat la feina de debò:
Hem reduït a vuit el nombre de personatges (a l’original són tretze), de manera de
cada actor n’interpreti només quatre i sense intercanviar-se’ls. Això sí, del sexe que
sigui.
Hem aconseguit que les nombroses escenes de parelles (enfrontament pare i mare,
enfrontament germana gran i germana petita, escenes d’enamorament o de
declaració, etc.) siguin sempre interpretades pels dos actors. Això ha comportat que,
en alguns casos, la informació o el conflicte que aportava un personatge secundari
s’hagi traspassat a un dels vuit principals.
Hem forçat que les escenes de més de dos personatges (fins i tot l’escena final amb
tots la família reunida) juguin amb una clara convenció teatral on tots els personatges
hi siguin presents. Això vol dir que el projecte contempla jugar molt amb les
convencions teatrals i amb una tècnica actoral que posarà a prova les capacitat de dur
fins a l’extrem el fregolisme d’en Ricard i de l’Enric.
Finalment, com a criteri lingüístic hem fet la nostra pròpia adaptació i hem renunciat a
utilitzar el vers de l’original francès o d’altres traduccions catalanes que mantenen
l’alexandrí. El parlar dels personatges serà variat, dins del ventall dialectal català, en
especial per contrastar la parla hiperpurista del grup de les sàvies i pedants amb el
parlar de la família i dels criats, amb els trets característics de la oralitat del català.
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ENRIC CAMBRAY
Nascut a Barcelona l’any 1988, és llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona (ESAD). També s’ha format en diferents escoles de Barcelona i Nova York en
cant, claqué, clown i esgrima.

Ha format part de més d’una trentena d’espectacles entre els quals destaquen El joc de
l’amor i de l’atzar dirigit per Josep Maria Flotats al Teatre Nacional de Catalunya i al
Teatro Maria Guerrero de Madrid, amb Joan Ollé als espectacles Doña Rosita la Soltera
també al Teatre Nacional de Catalunya i “De poble en poble” de Peter Handke, amb
Àngel Llàcer als espectacles Molt Soroll per no res al Tnc i Geronimo Stilton, el musical
del Regne de la Fantasia al Teatre Condal de Barcelona, al Teatre La Latina de Madrid i
en gira per Catalunya i l’Estat Espanyol. També amb Pere Planella ha protagonitzat
“Tirant lo Blanc” al Teatre Nacional de Catalunya amb posterior gira per Catalunya.
L’hem pogut veure per última vegada protagonitzant hISTÒRIA dirigit per Pau Roca, la
última producció teatral que s’ha estrenat a la Sala Beckett de Gràcia.

En televisió va treballar durant cinc temporades a la sèrie El Cor de la Ciutat de
Televisió de Catalunya i ha participar ocasionalment en sèries de cadenes estatals com
La pecera de Eva o Hospital Central. L’hem pogut veure a les tv-movies Ermessenda i
Fassman totes dues coproduïdes per Televisió de Catalunya i Televisión Española.
En cinema ha format part del repartiment de la pel·lícula Un cuento chino de Sebastian
Borenztein en una coproducció Argentina-Espanyola protagonitzada per Ricardo Darín
i que ha rebut diversos premis a nivell internacional entre ells el Premi Goya a la Millor
Pel·lícula Iberoamericana.

RICARD FARRÉ
Nascut a Valls el 1988, és llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona (ESAD) i productor d’audiovisuals ràdio i espectacles per l’Escola de Mitjans
Audiovisuals de Barcelona. Ha cursat estudis teatrals i ha treballat al costat de
professionals com Ventura Pons, Ferran Audí, Jordi Casanovas, Lluís Pascual, Bart
Timmer, Bigas Luna, Xavier Albertí, Glòria Balañà, Ricard Salvat, Pere Planella, entre
d’altres.
Tot i la seva joventut l’hem pogut veure tant a la gran pantalla com al teatre. Ha
protagonitzat, en cinema, l'última pel·lícula de Ventura Pons, Oh, Quina Joia! També ha
intervingut a Any de Gràcia de Ventura Pons, El sexo de los Ángeles de Xavier
Villaverde, Ghost Track de Fabrizzio Rosetti i Elisa K de Judith Collel i Jordi Cadena.
Participa en diversos curtmetratges i és premiat com a millor codirector i millor actor
per les peces Casting de Julietas, Bany Rural i Rubikat.
En teatre actualment està representant L’Avar de Molière al Teatre Goya sota la batuta
de Josep Maria Mestres. En els dos últims anys ha participat en diverses produccions
com Bluf de La Calòrica a la Sala Beckett, Balneari Maldà d’Els Pirates Teatre a El
Maldà, L’hort de les Oliveres sota la direcció de Xavier Albertí al Teatre Nacional de
Catalunya, Nit de Reis dirigit per Adrià Aubert a la Biblioteca Nacional de Catalunya i al
El Maldà, Línies de Marilia Samper al Teatre Lliure, Estripar la terra de Josep Maria
Miró a la Seca-Espai Brossa, El Cantador dirigit per Xicu Masó al Teatre Nacional de
Catalunya, Onze.Nou.Catorze dirigit per Pere Planella al Centre Cultural del Born, Sing
Song Swing, Els Guapos són els Raros, Perduts a la Viquipèdia, Neu Negra, El Mestre i
Margatita, Hurlyburly, Comedy Tonigth, El Concierto de San Ovidio, Un llop fugint d'un
eixam de trons, El senyor de les Mosques, i diverses lectures a la Sala Beckett, La Seca i
el Teatre Romea.
En televisió actualment ha interpretat el personatge de Jordi Vargas a La Riera (TVC).
També ha intervingut en sèries com Kubala Moreno i Manchón (TVC), Ventdelplà (TVC)
i Tvmovies com Mentides de Silvia Munt. Últimament ha protagonitzat els videoclips
de grups musicals reconeguts com Sanjosex o Txarango.

LLUÍS HANSEN
Llicenciat en Economia i Política per la Universitat de Barcelona (1984) i titulat superior
en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut de Teatre de Barcelona (1999), on va obtenir el
Premi Extraordinari en Art Dramàtic. Ha estat becat també per a un curs d'escriptura
dramàtica a la Prima del Teatro (San Miniato, Itàlia, 1998). Ha completat la seva
formació amb el títol de cuiner (2008) i de pastisser (2012) a l’escola d’hosteleria
Hofmann de Barcelona. Des del 2009 és secretari de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana.
En el camp docent, és professor titular de dramatúrgia i escriptura a l’Institut del
Teatre, on ha ocupat diversos càrrecs acadèmics. Complementa la docència al Col·legi
de Teatre des del 2000 (teoria, literatura i història) i a la Sala Beckett (cursos
introductoris, 2002-2008). Fou membre del Consell Assessor del Teatre Lliure amb la
direcció de Josep Montanyès (2001-02).
En el terreny de l’escriptura i la dramatúrgia, ha escrit No passareu! (2003, III Marató
de Monòlegs, publicada a l’AADPC), ha escrit i estrenat Amor, prozac i dubtes (2001,
Fira del teatre de Tàrrega, i 2002, Teatreneu de Barcelona), ha escrit Fashion Feeling
Music, ideada en col·laboració amb Josep Maria Mestres i Guillem-Jordi Graells i
escrita a partir d’un treball actoral (1999, Teatre Lliure) i ha escrit Necessitat (1999,
obra becada pel Teatre Nacional de Catalunya), Ecosistema (1998, inèdita) i Christophe
(1997, Premi Josep Ametller de Teatre 1998, publicada a Edicions 62). D’aquestes tres
obres se n’ha fet lectures dramatitzades dirigides pel mateix autor. També signà la
dramatúrgia de la selecció de peces de Khanoh Levin per a l’espectacle Això sí que és
vida (2003), dirigit per Peter Gadish. Ha traduït del francès Antigone, de Jean Anouilh,
Retorn al desert, de Bernard-Marie Koltès, en col·laboració amb Carme Portaceli i
Pablo Martín, Pim-pam-pum (Jeux de massacre), d’Eugène Ionesco, i La bonne vie,
d’Enzo Cormann, en col·laboració amb Christine Brenot.
En el terreny de la direcció escènica, a més de la direcció d’Amor, prozac i dubtes, ha
dirigit l’espectacle Concert per a cobla, titelles i un drac, per a la Cobla Sant Jordi
(2009), ha dirigit l’espectacle musical Wimoweh – els camins de la veu, produït i
estrenat per l’Auditori de Barcelona (2001), ha codirigit l’espectacle de circ Bahia Club
de Boni & Caroli (1999) i ha fet d’ajudant de direcció de Morir, de Sergi Belbel i dirigida
pel mateix autor (1998).
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Michèle Petit (París, 1946) parla
amb rigor i empenta de la lectura,
una matèria que ha estudiat des del
punt de vista de l’antropologia des
del 1992, i a la qual ha dedicat llibres
com El arte de la lectura en tiempos
de crisis. Tot i que s’ha jubilat recentment de la Universitat de París 1, continua viatjant per tot el
món oferint conferències i xerrades. Ha visitat Barcelona
per partiLLIBRES
cipar en les últimes jornades de
Gretel, grup de recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma.
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Sense relats no sobreviuríem?
Jo crec que no. Els éssers humans
som animals poètics i narratius. Els
relats, siguin en prosa o en vers,
orals o escrits, ens permeten relacionar esdeveniments i ens ajuden a
desplaçar-nos de la nostra vida. La
lectura ens permet endreçar el caos vital, una de les angoixes més
grans que tenim.
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iu el gran director argentí Ricardo Bartís que
dirigir un clàssic seguint el text, la didascàlia i les acotacions és
molt fàcil, i que el que és difícil, i és
l’únic que és assenyat, és fer-ne una
lectura personal. Doncs això aconsegueixen Enric Cambray i Ricard
Farré en aquest Les dones sàvies en
què el mestre Molière satiritza la pedanteria i ridiculesa de l’aristocràcia
del seu temps. I és que a Les dones sàvies tots els personatges, tret de la
criada Martina, estan marcats per la
seva irrellevància humana i intel·lectual. El pare és un calçasses
dominat per una dona amb un fals
amor per les arts i fascinada per un
engalipador lletraferit que respon al
nom de Cunill. Les dues filles en realitat només pensen a casar-se, i la
tieta està convençuda de ser una bellesa irresistible. Fins a vuit personatges que els dos actors es reparteixen en un fascinant exercici de fregolisme, ja sigui girant una bata o posant-se una còfia o una perruca.
És un magnífic espectacle d’estil
clown que respecta no tan sols l’argument sinó també part del text original, amb les seves màximes irrefu-
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Li va agradar tant que va continuar explorant la lectura.
Vaig passar uns quants anys estudiant la lectura en barris pobres de la
perifèria francesa. Cada vegada em
trobava més gent que em parlava de

Per què va aproximar-se a la lectura acadèmicament?
Va ser una casualitat. Estudiava la
diàspora xinesa recopilant històries de vida d’empresaris del país. Uns
companys de la universitat van
aconseguir un contracte per estudiar la lectura al món rural francès.
Fins llavors, jo havia viscut entre llibres i no podia passar tres dies sense visitar una llibreria. En dos mesos vaig canviar els homes de negocis xinesos pels hàbits de lectura de
la ruralia. L’únic punt en comú amb
la feina que feia abans era que em
passava la vida escoltant les històries que m’explicava la gent.
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diverses estades en països de l’Amèrica Llatina vaig començar a estudiar la lectura en contextos de crisi.
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LES DONES SÀVIES, ENTRE ELS 20 MILLORS
ESPECTACLES DEL 2016.

PREMI BBVA DE TEATRE 2017 MILLOR ACTOR EX AEQUO
PER ENRIC CAMBRAY I RICARD FARRÉ PER LA SEVA
INTERPRETACIÓ A "LES DONES SÀVIES" DE MOLIÈRE.
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E n escena

Crítica de teatro

Molière en la era
del «tertulianés»
LES DONES SÀVIES

Autor: Molière. Dirección: Ricard
Farré y Enric Cambray.
Dramaturgia: Lluís Hansem.
Interpretes: Enric Cambray y
Rucard Farré. El Maldà, 5 de
octubre.
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Como la pedanteria no tiene edad,
nada extraña la vigencia del Molière
de «Las mujeres sabias» en la Cataluña de 2016. Conscientes de ello, Ricard Farré y Enric Cambray han adaptado esta pieza de 1672 para reflejar
la preciosa ridiculez de los tertulianos que opinan y «piulen» en formato Twitter de todo lo divino y humano. Haciendo «tots els papers de
l’auca», Farré y Cambray han tomado esa comedia de costumbres para
denunciar la perversa combinatoria
de frases estandarizadas y eufemismos que compone ese lenguaje que
no dice nada y que Antonio Burgos
ya bautizó en las páginas de ABC
como «tertulianés».
Ahora Amanda y Belisa son las
mujeres sabias que se pasan el día
encadenando frases en catalán normativo mientras desprecian a la criada Martina porque habla con castellanismos y modismos gerundenses.
La vieja querella sobre el Noucentisme, que coartó toda expresión popular e introdujo galicismos para diferenciarse de la lengua española provocando el ostracismo de Vilanova,
Rusiñol o Narcís Oller y encumbrando a los ininteligibles imitadores de
Xènius, se reencarna en el personaje del Sr. Cunill, ejemplo de la huera
facundia tertuliana.
El honesto Clitandro y la criada
Martina –apoyados por Crisal, –el padre de Enriqueta- se coaligarán para
que que la joven evite la boda acordada por su madre y su tía con el Sr.
Cunill, ese «pico de oro» que solo aspira a apoderarse de la dote de su prometida. Con un biombo multiuso, el
dúo Farré/Cambray se despliega en
ocho personajes con momentos hilarantes como la demostración que
hace el Sr. Cunill aplicando la fórmula del cinco por diez; esto es, combinar de forma aleatoria fragmentos
de frase hasta componer esas respuestas rimbombantes con la que se
puede contestar a cualquier pregunta sobre cualquier tema sin decir
nada.
Enric Cambray entona la canción
del Sr. Cunill «que enamora a las tietas con el uso de la Gramática» y el
público ríe con ganas. Ricard Farré
borda a esa criada Martina que afirma que no conoce a la señora Gramática. «Les dones sàvies» es un
ejemplo de versatilidad actoral y de
cómo adaptar un clásico desde el minimalismo escénico para subrayar
la vigencia de su moraleja.
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«La note d’acôté»
Una noche con el Baró de
M. GÜELL

El Círcol Maldà es Alfonso Vilallonga y
viceversa. Así no nos extraña descubrir
que el cantante y músico quisiera hacer un homenaje a su antepasado el
Baró Maldà que nació en la calle
del Pino en 1746.
«En mis imaginaciones
muchas veces se me aparece el Baró Maldà, al
igual que me aparecen
muchas personas curiosas», explica Alfonso Vilallonga que presenta en
el Espai Lliure hasta el domingo 16 de octubre «La note
d’à côté» (Retrato musical del
baró de Maldà).
Antoni Comas, Mónica López, Elsa
Rovayo «La Shica» y él mismo defienden este cabaret musical. «Tiene un cás-
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