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Hilarant embolic 
de Shakespeare
Josep Maria Mestres explota al màxim el 
lirisme i la desbordada farsa de ‘Nit de Reis’

 Ens trobem a l’imaginari pa-
ís d’Ilíria. Allà arriba la jove Viola 
(Sílvia Bel) després de sobreviure a 
un naufragi. Ella es pensa que el seu 
germà bessó Sebastià (Albert Ause-
llé) ha mort. Per amagar la seva iden-
titat, es vesteix  d’home i comença a 
treballar amb el nom de Cesàrio al 
servei del duc d’Orsino (Pep Planas). 
Aquest utilitza el transvestit com a 
missatger perquè l’ajudi a obtenir  
l’amor de la duquessa Olivia (Anna 
Ycolbazeta), que el rebutja i s’ena-
mora de Cesàrio/Viola, qui en canvi 
aspira a conquistar el duc.

PERSONATGES ABSURDS / L’embolic es-
tà servit i, per vestir-lo, Shakespea-
re recorre a tota una colla de perso-
natges del tot esbojarrats. Mestres 
explota al màxim el seu perfil i dó-
na marge als actors per a la creació 
pròpia. L’elecció del repartiment de 
Nit de Reis és un dels encerts del seu 
treball, malgrat que la dificultat, no 
del tot resolta, consisteix a aconse-
guir que el nivell dels 16 actors sigui 
equitatiu.

i bevedor Quimet Pla (Tobies), molt 
ben recolzat per un còmic Carles 
Martínez (Andreu Galtalleu) i una 
carismàtica Mercè Comes (la criada 
Maria). Tots tres ensarronen el ridí-
cul i cregut Malvòlio (gran Lluís So-
ler), majordom de la duquessa a qui 
li fan creure que ella n’està ben ena-
morada. Aquest és un dels més hila-
rants moments d’aquesta divertida 
funció, que comença amb una certa 
fredor però que acaba agafant el to 
en arribar a l’esclat final. H

 Sílvia Bel assumeix brillantment 
el seu rol. No es deixa emportar mai 
pels excessos al donar vida al perso-
natge masculí i exhibeix una excel-
lent dicció. Pep Planas és un correc-
te Orsino, una mica condicionat pel 
perfil pla del duc. Anna Ycobalzeta, 
bella i elegant, transmet la força dels 
sentiments d’Olivia.
 Pep Anton Muñoz és un perfecte 
bufó Feste. Curiosament, és el perso-
natge més assenyat d’aquesta xim-
pleta troupe. En destaca l’enredaire 

Un ampli i ben escollit 
repartiment dóna 
força a una ambiciosa 
producció del TNC

33 La duquessa Olivia (Anna Ycolbazeta) s’agafa, per terra, a Viola (Sílvia Bel), en una escena de ‘Nit de Reis’.
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M
untatge de primera. Nit 
de Reis, de Shakespeare, 
arriba al TNC amb versió 
de Joan Sellent i direc-

ció de Josep Maria Mestres. L’obra 
transcorre entre el desbordat liris-
me d’uns enamorats que parlen en 
vers i la farsa. La seva estructura exi-
geix un difícil equilibri perquè el joc 
entre els tres personatges centrals i 
els que els acompanyen en el deli-
rant viatge no es trenqui.
 Una platja de sorra blanca, que es 
reflecteix, amb els personatges tam-
bé, en un joc de miralls, és l’impac-
tant escenari dissenyat per Alfons 
Flores per recrear l’acció. El nu però 
suggerent espai potencia la idea de 
l’hedonisme d’una aristocràcia en-
tregada al dolce far niente. Un quintet 
de músics, que interpreten la músi-
ca de Lluís Vidal, arrodoneix la posa-
da en escena.
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