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Quim Gutiérrez i Marta Marco en l’escena del casament

‘Romeu i Julieta’, amb traducció de Miquel Desclot, arriba al Teatre Fabià Puigserver amb Quim Gutiérrez i Marta Marco

Josep Maria Mestres: “L’ambient prebèl·lic
fa ara més necessari parlar de l’amor”

Marta Porter
BARCELONA

El Teatre Lliure
torna a endin-
sar-se en un dra-
ma shakespearià,
aquest cop per
parlar d’amor.
‘Romeu i Julieta’
arriba a partir de
dimecres a la sala
Fabià Puigserver
dirigida per Josep
M. Mestres i pro-
tagonitzada per
Quim Gutiérrez i
Marta Marco.

P
robablement
Romeu i Julieta si-
gui l’obra de tea-
tre més represen-
tada i, malgrat tot,

segueix despertant l’interès de
directors, actors i públic. Pot-
ser aquesta sigui la grandesa
de Shakespeare, o potser la de
l’amor. Per Josep Maria Mes-

tres, Romeu i Julieta té aquestes
dues grans veritats. “Les pa-
raules més boniques que s’han
escrit mai són en aquesta
obra, el text més conegut de
tota la literatura universal”,
assegurava ahir en la roda de
premsa de presentació de l’o-
bra, que dimecres s’estrenarà
al Teatre Fabià Puigserver.

Pel que fa a l’amor, Mestres
explica que després de parlar
amb Montanyès va decidir fer
aquesta obra “perquè tenia
ganes de parlar d’amor en es-
tat pur i la força de l’amor que
hi ha a Romeu i Julieta és com
una religió”. Per Mestres, a
més, “l’ambient prebèl·lic que
estem vivint fa més necessari
que mai parlar d’amor”.

Hereus de les ‘Polaroids’
Quim Gutiérrez i Marta

Marco són Romeu i Julieta, els
dos joves amants de les dues
famílies enfrontades, els Ca-
puleto i els Montesco, d’entre
els 17 actors que apareixen a
l’obra. Mestres, que ja havia
treballat abans amb Gutiérrez
i Marco a Unes Polaroids explíci-
tes, va assegurar que sempre va
pensar en aquests dos actors
per als papers protagonistes.
Els dos actors protagonistes
van coincidir a destacar que,

malgrat que els imposi fer el
seu primer Shakespeare, “el
mateix text et va conduint per
l’obra”.

Entre la resta d’actors, des-
taquen Julio Manrique (Mer-
cutio), Teresa Lozano (Dida),
Pepa López (mare de Julieta),
Pep Anton Muñoz (Fra Llo-
renç), Ferran Carvajal (Tibald),
Marc Rodríguez (Paris) i Ma-
nuel Sans (Benvolio).

Quant a la traducció, Mi-

quel Desclot ha estat “fidel,
entenedor i amb una gran vo-
lada poètica”, segons la va de-
finir Mestres, i la versió que
s’ha posat a escena és gairebé
íntegra –“només hem elimi-
nat les reiteracions”– i no
eludeix el vers sinó al contra-
ri, en potencia la musicalitat.
“Shakespeare és un pou sense
fons que et dóna molt més del
que li pots arribar a demanar.
T’ensenya la vida, a pensar, a
ser clar i conscient”, va asse-
nyalar Mestres. Les paraules
comptaran, a més, amb músi-
ca expressament escrita per
Lluís Vidal i interpretada en
directe al piano.

El director ha situat l’acció
en un temps i espai inconcrets,
tot i que els personatges porten
vestits actuals, però sí que ha
volgut aprofitar les opcions de
mobilitat que ofereix la platea
del teatre per muntar un teatre
que recordi el The Globe de
Londres –la rèplica del teatre
on Shakespeare estrenava les
seves obres.

Guerres i morts
Per Mestres, aquesta obra

no podria ser més actual en
els temps que corren. “Romeu
i Julieta estan immersos en
una guerra domèstica petita,
però en una guerra en la qual
hi ha morts”. És per això que,
fent un paral·lelisme sobre
l’actual situació d’amenaça de
guerra, va recordar que “totes
les guerres s’acaben però que-
den els morts”. És per això que
ha decidit que l’última imatge
del seu muntatge siguin els
cossos dels dos amants morts.
........................................................
Romeu i Julieta
● Teatre Lliure-Fabià Puigserver
Del 19/03 al 27/04
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‘Començaments sense fi’

Estupefactes!
Francesc Massip

‘Començaments sense fi’, de Franz
Kafka. Traducció: Feliu Formosa.
Intèrprets: Andreu Benito, Carles
Martínez, Teresa Urroz, Pau Durà,
Josep M. Domènech, Astrid Bas,
Domènec de Guzman, Joan Alavedra,
Nèstor Munt. Escenografia i

vestuari: Jean Pierre Vergier.
Dramatúrgia: Jean-Christophe Bailly.
Creació i direcció: Georges
Lavaudant. Barcelona, TNC Sala

Petita. 12 de març.

Fa cinc temporades que, amb metòdica pre-
cisió, el director Georges Lavaudant i l’escenò-
graf Jean Pierre Vergier visiten el nostre TNC i
s’aboquen al generós braguer del panorama
escènic català. Una singular constància que no
sempre s’avé amb els resultats, més aviat irre-
gulars. Si anteriorment, però, s’havien situat al
front d’indiscutibles peces de la dramatúrgia
universal, a Començaments sense fi han triat i re-
menat textos breus, fragments, impressions de
dietari, esbossos i pensaments solts de Kafka,
n’han omplert diversos tupins, ben enflocats
amb cintes de colors i altres galindaines per
bocabadar el públic més incaut, els han ar-
renglerat en una corda d’hora i mitja i s’han
dedicat al joc de trencar l’olla després de fer-la
bullir a cor què vols. A cada tupinada, les pa-
raules de Kafka han anat plovent a ratxes de les

marmites desigualment farcides i escampant
la llavor en els aiguamolls de la plàstica escè-
nica per a festí dels gripaus de la bassa. Els ju-
gadors van arribant en ascensor, un elevador
d’estil funerari que talla pel mig l’espai amb
l’arrogància del borni en un país de cecs. Són
personatges que només tenen de l’autor txec
l’aspecte extern: grums, oficinistes amb ma-
neguins, militars, pixatinters que juguen als
escacs amb els tampons i segells de l’ofici,
funcionaris que copegen màquines d’escriure
o planxen cintes magnetofòniques. Ho tenen
millor els actors que només diuen els textos de
Kafka, com Carles Martínez o Andreu Benito,
esplèndids. A la resta els emmordassen amb el
silenci (com és el cas de Teresa Urroz que no
diu ni piu) o els tenallen a accions desconnec-
tades del discurs verbal, que o bé copien el
mimetisme sensorial dels gestos coreogràfics
de Pina Bausch, o s’esplaien en preciosismes de
bijuteria, o transiten a càmera lenta per un circ
de fira.

Si Kafka construeix oxímorons, la posada en
escena els converteix en pleonasmes. Si Kafka
associa còmic i sinistre, l’escenificació lliga ir-
risori amb patètic. Si Kafka s’expressa en el
territori de la vigília, Lavaudant ens acara a
l’ensomni en aquest seu sopar de duro pre-
tensiós i vacu. Només la fredor dels neons re-
corda Kafka, i alguns subratllats sonors quan
no s’abandonen al pur enrenou escruixidor. I
és que quan no hi ha la veu del novel·lista
bohemi (que sempre es pot escoltar amb els
ulls tancats) la imatge teatral és pur bricolat-
ge, gèlids focs d’artifici, estèticament vistosos,
però sense ànima, i “el pitjor (com diu Kafka)
són els dolors que no maten”. És l’apoetosi de
l’estupefacció. Que potser pretenia épater le
bourgeois?


