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‘Juli Cèsar’ en el muntatge d’Àlex Rigola, un bon exemple de desconstrucció de Shakespeare

QUADERN DE TEATRE
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

Fent i desfent Shakespeare
V

a passar l’inevitable: a Ca-
talunya va néixer aquest
any un Festival Shakespe-
are. Paco Azorín ha fixat
per fi les coordenades es-
paciotemporals (Can Ra-

tés, Santa Susanna, agost, any I, 2003)
d’una passió des de sempre latent a
l’escena catalana. Tot i que existien
celebracions oficioses –el Grec ha
exercit d’innominat Festival Shakes-
peare en més d’una edició–, mai abans
no s’havia fet tan evident l’estreta re-
lació entre els nostres creadors i l’au-
tor isabelí. El circumloqui teatral per-
fecte per a aquells que per coacció,
inèrcia o desgana han preferit la pan-
talla shakespeariana per explicar-se. El
material era allà, al seu abast, conve-
nientment traduït i adaptat per Josep
Maria de Sagarra, Salvador Oliva, Joan
Sellent, Miquel Desclot i Eduardo
Mendoza.

Shakespeare gairebé s’ha convertit
en la revàlida obligatòria per als di-
rectors catalans i una referència habi-
tual i de prestigi en la programació de
les sales. Tots hi passen, des del TNC a
l’Artenbrut, des del Mercat de les Flors
a la Beckett, del Versus Teatre al Lliure.
Una constant temporada a temporada
que condueix a una àmplia varietat de
formes d’aproximar-se a aquesta ines-
gotable obra. Creació lliure d’influèn-
cies? Les ombres de Peter Stein, Ariane
Mnouchkine, Peter Brook i Declan
Donnellan (Cheek by Jowl) estan molt
presents, malgrat que figures com Àlex
Rigola i Calixt Bieito hagin començat a
configurar un llenguatge propi obert a
totes les especulacions.

REDUCCIÓ
El teatre minimalista de catifa de

Brook, el buit limitat per una superfí-
cie de textura humana, artesana, an-
cestral, ha tingut enorme predicament
entre els directors catalans. Aquesta
escola ha comptat i compta amb molts
seguidors. L’última és Anna Estrada (El
conte d’hivern), tot i que entre els innu-
merables exemples dins d’aquest his-
torial mereix un record destacat el
muntatge que va dirigir Ferran Madico
de Treballs d’amor perdut. Un espectacle
humil, fidel a la teoria de Brook però
amb una autenticitat que en el mestre
s’ha convertit en una simple qüestió
d’estil.

Referències més complexes es con-
fabulen en funcions tan memorables
com Al vostre gust dirigida per Lluís
Pasqual al Lliure. Aquí l’estricta teo-
rització de l’espai s’havia alliberat de la
cotilla del minimalisme. L’exquisit
mim dels personatges, investits d’una
nova aura i engrandits per la perfecció
del llenguatge, establia connexions
amb Stein, però sobretot amb l’ele-
gància natural i contemporània prac-
ticada per Cheek by Jowl, la companyia
més important per a la renovació del
repertori shakespearià. Donnellan
també és un enllaç vàlid per situar la
primera etapa de la relació entre Sha-
kespeare i Calixt Bieito, sobretot en la
posada en escena d’ El rei Joan. Però aquí
s’acaba una complicitat clara que la
posterior evolució del treball de Bieito
enterboleix amb un llenguatge cada
cop més arriscat i radical. Potser es

pugui encara trobar en la seva Mesura
per mesura estrenada al TNC un intent
d’incorporar a la seva dramatúrgia la
lectura social –no exempta d’èpica i
potència física– defensada per
Mnouchkine en el seu intens encontre
amb Shakespeare a la dècada dels vui-
tanta. La trajectòria posterior de Bieito
ja s’escapa de definicions prestades.

DESCONSTRUCCIÓ
La ineludible necessitat de reivindi-

car el propi temps d’autors i directors
i l’atractiva estructura seqüencial de
les obres de Shakespeare –resposta in-
tel·ligent i oportuna a la comprensió i
actitud del públic isabelí– ha facilitat
que els seus drames i comèdies s’hagin
convertit en un teixit llest per ser ta-
llat, estripat, mutilat, reordenat, cons-
truït i reconstruït, per utilitzar l’últi-
terminologia dramàtica en vigor.

El protagonisme de l’autoria sha-
kespeariana paral·lela, amb noms com
Heiner Müller i Edward Bond, ha pas-
sat en els últims anys al terreny dels
directors d’escena. Tot i que existeixin
exemples internacionals (Robert Wil-
son) i els birrets pensants d’Europa i
els Estats Units (amb Shakespeare s’ha
especulat amb tots els ismes de la fi-
losofia, política, antropologia i socio-
logia) hagin generat tota una munta-
nya de paper sobre les entrelínies de la
seva obra, ha estat a Catalunya on la
desconstrucció ha tingut la seva millor
traducció escènica.

Orfes de la vella tradició i aplicats
aprenents de la nova, el respecte per
Shakespeare –sobretot per la seva so-
noritat ja manipulada per la traducci-
ó– ha estat només una qüestió de res-
pecte del valor mateix del missatge a
defensar. Shakespeare convertit en
una gran metàfora poètica que inclou

tot l’univers. La Bíblia laica interpre-
tada per creadors de la teoria de la li-
beralització. Amb Shakespeare tot es
pot explicar, només s’ha d’escollir el
títol, els personatges i els passatges
adequats per portar endavant el plan-
tejament de partida. Shakespeare ja no
és el fi sinó el mitjà.

Així es podrien entendre els últims
muntatges de Bieito (Macbeth i Hamlet) i
així també es podria explicar la lliber-
tat exercida per Àlex Rigola a Titus An-
drònic i Juli Cèsar. Poden semblar pro-
postes dramàtiques germanes, però el
treball de Rigola mostra més comple-
xitat poètica, fins i tot més preocupa-
ció per la qualitat suggestiva del text.
En Bieito és evident la seva obstinació
per imposar una perspectiva molt pri-
vada del món, per reafirmar un model
estètic i discursiu. Rigola o no ha tro-
bat encara aquest discurs o el defuig
conscientment. Mentrestant, per a
l’espectador es desplega un espectacle
transversal que potser no redescobreix
Shakespeare –com passa amb Bieito–
però que crea muntatges de gran in-
tensitat expressiva.

Interessant també és el treball rea-
litzat per Xavier Albertí. Malgrat que
un treball de “gran format” com Marc
Antoni i Cleopatra es va veure llastat
per un erroni retorn a la centralitat
de l’actor amb el repartiment menys
adequat per a aquesta maniobra, les
seves creacions més iconoclastes re-
lacionades amb Shakespeare són
dignes exemples de la creativitat
d’aquest país. Destaca sobretot el seu
toc personal a Macbeth o Macbetto, Un
Otel·lo per a Carmelo Bene i Hamlet, o les
conseqüències de l’amor filial, esplèndi-
des miniatures, quasi operístiques,
repletes de detalls i picades d’ullet a
les entranyes de la interpretació sha-

kespeariana i les seves perversions.
Un fenomen col·lateral –tot i que

important des del punt de vista de
l’actor– és l’èxit de muntatges com
Shylock, un monòleg de Gareth Arms-
trong. Amb aquest text, Manel Bar-
celó va obrir els ulls a l’atractiu que
tenen els personatges secundaris de
Shakespeare, un tret no solament
explotat per Armstrong. La mateixa
idea regeix a Rosencrantz & Guildenstern
are dead, de Tom Stoppard. Canvia el
focus sobre els personatges i nova-
ment Shakespeare es mostra infinit
com a inspiració.

RECONSTRUCCIÓ
Si es pot arribar a alguna conclusió

(precipitada) és que s’ha ficat molta
mà en Shakespeare i que gairebé mai
s’ha queixat. Un exemple de la seva
grandesa és la seva capacitat de resis-
tència, de suportar quasi tot el que se
li tiri al damunt. Fins i tot es manté
digne en la mediocritat. De totes ma-
neres, s’hauria de considerar que en-
tre les moltes possibilitats que ofereix
el seu llegat i la seva llarga tradició hi
ha el retorn a una certa ortodòxia, el
retorn al text com a origen i final.
Potser s’hauria de considerar la pos-
sibilitat de crear obres que posin de
nou Shakespeare al centre de la fun-
ció. És possible que entre tanta rein-
terpretació falti la veu de l’autor-pro-
tagonista. Algunes opinions sobrada-
ment ponderades ja han alertat sobre
aquest desequilibri. Es comença a rei-
vindicar una reflexió serena, una
anàlisi centrada que trobi l’equilibri
entre l’esperit dels temps i el ressò
que a través de Shakespeare ens arriba
del passat. Si tot està dit en Shakes-
peare –manifesten–, per què no dei-
xar que també ell ho digui?


