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“Intento entrar al
màxim en l'imaginari
de l'autor” Gorda és un text sense concessions escrit

per Neil LaBute que Magda Puyo
dirigeix a la Villarroel de Barcelona.

L’autora explica en aquesta entrevista les

claus del muntatge i la interpretació que fa

del text, a banda de donar les claus del seu

mètode de treball. (Text: Adriana Clivillé.

Fotos: Maider Mendaza)

Neil LaBute acostuma a plantejar situacions molt
extremes.
Sí, a Gorda el protagonista és el noi que fa un viat-
ge de lluita entre el seu jo privat i el seu jo públic.
El primer li dicta què sent i el segon, què cal fer.
És un personatge propi de LaBute que també apa-
reix en altres textos seus, com ara En companyia
d’homes o a Amics i veïns. Sempre proposa indivi-
dus similars perquè són els de la seva generació:
habitants de grans ciutats d’avui, d’entre 30 i 45
anys. I tenen característiques molt fixades, perquè
a LaBute l’obsessionen el sexe, el poder, la mani-
pulació, la hipocresia i la relació entre homes i do-
nes. I de tot això en fa una lectura moral. Neil
LaBute és mormó i prové d’una educació moral
molt estricta. La seva mirada parla sempre en con-
tra de la moral.

Com t’has sentit en submergir-te en aquest uni-
vers de situacions límit?
Mai no penso que he de ser fidel, sinó que dialogo
amb l’autor fins on em permeten la meva capaci-
tat i la meva imaginació. Si vull fer una peça prò-
pia i no dialogar amb ningú, faig una producció
meva. No estic en contra de les versions, però pot-
ser ja n’hi ha prou. És hora de muntar autors con-
temporanis i encreuar els nostres llenguatges escè-
nics amb el d’autors contemporanis. Reivindico
l’autor a l’escenari.

L a directora Magda Puyo inten-
ta sempre dialogar al màxim amb els dramaturgs
dels quals dirigeix textos. Amb Neil LaBute –au-
tor del text teatral Gorda, en cartell al teatre
Villarroel de Barcelona– s’ha establert un diàleg
que la directora qualifica de conflictiu. “La seva
extrema facilitat per ser políticament incorrecte em
sorprèn, de vegades em sembla massa lleugera, d’al-
tres m’agredeix, però sempre em fa reflexionar.”

Gorda és una comèdia incòmoda, en paraules
de la seva directora, que planteja el viatge d’un noi
que s’enamora d’una noia grassa, l’Helena. “He fet
un treball de contrastos i similituds”, explica, ja que
volia posar l’accent “en la igualtat i en la diferèn-
cia”. Aquesta és la segona vegada que Magda Puyo
s’endinsa en l’imaginari de Neil LaBute, ja que fa
tres anys va dirigir Excés al Teatre Nacional de
Catalunya.

LaBute és un autor molt actiu, tant en les seves
produccions per a teatre com per a cinema i litera-
tura. Això ha permès a Magda Puyo substituir la
conversa personal per una immersió en l’univers i
el context del dramaturg. “He vist totes les pel-
lícules que ha escrit, he llegit tot el seu teatre i em
vaig desplaçar expressament a Berlín per veure la
versió alemanya d’Excés. A l’octubre no vaig poder
anar al Festival Internacional de Cinema que es fa
a Sitges, si no, hauria vist Wicker Man, la seva dar-
rera pel·lícula.”

Els últims espectacles que he fet són El professio-
nal, del serbi Dusan Kovasevik; Animales nocturnos,
de Juan Mayorga, un autor vinculat a la compa-
nyia Animalario, i T’estimaré infinittt, de Gemma
Rodríguez. I els meus projectes immediats són
Temps real, d’Antoni Mestres; Trànsits, de Carles
Batlle, i un text que està escrivint Mayorga. Que-
da molt clar el que m’interessa. I no tinc projectes
amb cap dramaturga perquè no n’he trobat cap de
comú per tirar endavant.

Per què és oportú ara un muntatge teatral com
Gorda?
Sempre és bon moment per parlar de la hipocresia
de la nostra societat, i és bon moment per reivin-
dicar la diferència, a la qual es dóna molt poc mar-
ge. El món contemporani ha creat icones i cànons
que ens estandarditzen i deixen poc espai al pen-
sament diferent. A vegades, el pensament únic és
el políticament correcte. I això pot amagar molta
hipocresia, perquè és de cara enfora i no íntim.

Quin creus que és el pensament íntim de l’espec-
tador de Gorda?
La majoria de les persones consideren lògic el que
passa a l’obra: tan absurd com dir: “Són molt di-
ferents”. Moralment no s’accepta que un noi ben
plantat i amb bona posició professional s’enamo-
ri d’una dona grassa. No és justificable. A una per
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sona diferent no se la considera persona. Els amics
del noi, i ell mateix al final, no tracten l’Helena
com una persona. No hauríem de parlar d’una per-
sona grassa, jove, vella, malalta o sana. Al món
contemporani tractem les persones segons la be-
llesa, l’edat, la manera de comportar-se… Als
anuncis de feina s’hi demana bona presència, per
exemple. I només cal mirar l’aspecte de les perso-
nes que presenten informatius a la televisió. A l’es-
pectacle, l’amic del noi que s’enamora de la dona
grassa li recrimina: “Tu no mires la televisió”.
Aquest personatge potser és l’únic que diu el que
pensa.

Com has plantejat el muntatge de Gorda per evi-
tar caure en la caricatura?
He volgut fer un treball de contrastos i similituds.
El personatge de l’Helena, la gorda, era el més
complicat de tots perquè hi ha molt poques ac-
trius grasses. Jo volia treballar en la igualtat i en la
diferència. Als assajos amb els actors parlàvem del
que és i no és estàndard, el que és i no és bonic
segons un cànon concret.

Un muntatge com aquest no es pot plantejar sen-
se l’actriu que farà el paper central.
Vaig acceptar l’encàrrec sense comptar amb l’ac-
triu. I això era un repte, en especial per a mi, que
m’agrada el vessant pedagògic del teatre. Impar-
teixo classes d’interpretació i direcció i em suposa
un entrenament constant a l’hora de buscar re-
cursos i metodologies.

Com planteges el personatge de la noia grassa?
És el personatge més equilibrat, el que té menys
conflicte. No és fins a l’última escena que ella co-
mença a viure el seu aspecte com un conflicte. Tot
i que penso que l’autor es deixa emportar per la

simpatia que li genera, i això fa que sigui una mica
benèvol amb el personatge. Neil LaBute vol con-
trastar amb la resta de personatges la cordialitat,
la humanitat i la intel·ligència de l’Helena. És un
personatge que funciona per contrast, perquè al
públic li produeix exactament la mateixa simpa-
tia. El que m’agradaria veure és la cara oculta de
l’Helena, però l’autor no la dibuixa.

El text emet algun judici contra la hipocresia?
Està escrit com una comèdia popular en què l’au-
tor no fa un discurs intel·lectual sinó moral, que
arriba a tothom. Tot i ser popular, presenta ele-
ments incisius perquè hi ha personatges política-
ment incorrectes. Darrere d’una actitud o de pa-
raules políticament correctes sovint s’hi amaga un
altre tipus de pensament. I es disfressa amb pa-
raules de correcció.

¿L’obra de LaBute apunta que la tirania de la
imatge afecta més la dona?
Sí, l’obra també parla de masclisme. Per desgrà-
cia, aquests tòpics els arrossega el masclisme. I les
dones no els hauríem d’agafar, aquests carros.
Gorda parla clarament de masclisme, però les do-
nes no es deslliuren d’emetre un judici i una críti-
ca. A la inversa també hi hauria una obra per fer,
la tirania de la imatge no és un espai exclusiu de
menyspreu cap a la dona. És universal.

Potser és un tòpic plantejar-se si convenia que
Gorda fos dirigida per una dona…
Quan vaig rebre l’encàrrec em van dir que una
dona sabria llegir entre línies, sabria comprendre
millor el drama dels personatges i, en especial,
l’Helena. Hi havia el perill de fer-los grotescos,
especialment a ella. No sé si l’he tractada millor
per ser una dona… La versió presentada a Madrid
també l’ha dirigit una directora, la Tamzin
Townsend.

Vas dirigir el Festival Internacional de Teatre de
Sitges durant tres edicions. Una cosa insòlita en
l’entorn teatral.
La comunitat teatral és on les dones són més in-
visibles. No hi ha cap teatre o festival públic diri-
git per una dona. Cap ni un.

Has sigut membre del consell assessor del Teatre
Nacional, ets de les poques dones que han dirigit
en aquest teatre públic, i tens un bon ritme de
direcció. Et pots sentir afortunada?
No és ben bé la paraula: m’ho he treballat molt, i
he tingut sort de no ser tan invisible com altres
companyes tan o més bones que jo. Si hi hagués
un equilibri als espais de poder públics hi hauria
moltes més dones dirigint teatre. I no hi haurà
equilibri fins que arribem als espais de decisió.
Estic farta de ser el vint-i-cinc per cent. Que es
doni cabuda a dones que són bones professionals
i no només a les que tenen carnet i una posició al
partit.
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