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OPINIÓ

o vaig tenir la desgràcia d’assistir
a la penosa estrena del Macbeth
que Àlex Rigola va perpetrar en

l’estrena de Temporada Alta, però això no
vol dir que m’hagi salvat d’haver de ser tes-
timoni i alhora víctima d’un altre atemptat
artístic contra l’obra del pobre William
Shakespeare, en pau hauria de descansar
però no, no el deixen en pau ni una sola
temporada, ni alta ni baixa ni mitja. En el
marc del mateix festival gironí l’altre dia
els senyors Marc Rosich i Calixto Bieito
presentaven Forests, un muntatge fet de re-
talls shakespearians que tenen com a nexe
d’unió el fet que les escenes passen al bosc.
Com que s’hi anunciava la presència de Jo-
sep Maria Pou vaig pensar, coi, Shakespea-
re més Pou, garantia d’èxit. Doncs no.

Mireu que n’és, de senzill, fer una obra
extraordinària si disposes dels textos del
bard i d’un tros d’actoràs com en Pou. Què
més cal? Doncs cal fer la pixarada per mar-
car territori, deixar l’empremta de la supo-
sada genialitat. Espatllar-ho. A Forests tot és
ser alçar-se el teló (és un dir, perquè ara es-
tà de moda, o potser ja està passant de mo-
da per reiteratiu, que la gent vagi prenent
seient mentre els actors deambulen per

N l’escenari tot desvagats fent temps); deia
que tot és que el teló s’alci per assistir a un
seguit de despropòsits que sembla que no
tinguin altre objectiu que obstaculitzar,
embrutar i atropellar els magnífics mots
que, després de superar el pas dels segles
sense perdre ni un bri d’actualitat i de po-

tència, ja fa anys que sucumbeixen a la po-
tineria de directors incapaços d’entendre
que al nostre país l’únic que cal per repre-
sentar un Shakespeare com cal és escollir
un grapat d’actors que sàpiguen dir-lo amb
una mínima correcció i decidir-se entre les
magnífiques traduccions de Josep Maria de
Sagarra o Salvador Oliva. Això és tot. Di-
gueu-me convencional, digueu-me carca,
digueu-me cul d’olla, però sóc del parer
que no hi ha res més trencador, més agosa-
rat, més impactant que transmetre la força

d’aquests textos sense gaire res més, sense
guarnició, tot tall.

El cas de Forests és especialment feridor.
Perquè resulta que la companyia és mixta,
integrada per anglesos i catalans. Caram,
penses, podràs comparar el contrast de la
dicció catalana i la de l’original anglès.
Doncs foteu-vos: els anglesos reciten esto-
nes llargues en un català penosament mas-
tegat que diuen sense entendre. Per la seva
banda, Pou i Roser Camí (els representants
catalans) maltracten exactament igual la
llengua anglesa. Al gavadal de recursos es-
cènics prescindibles hi afegeixen l’escorxa-
ment de la declamació, tota una apologia
del despropòsit a 30 euros la localitat.

No és pas que tingui una mania especial
contra aquesta obra. Només pretenc posar-
la com a exemple recent d’una llarga cor-
rua de desgràcies que s’abaten sobre el dra-
maturg més grandiós de tots els temps. Un
any més, sort tindrem que la companyia
Propeller i el senyor Edward Hall ens mos-
traran, també a Girona i en versió original,
que és possible fer un Shakespeare modern
al servei del text i no en contra. A veure si
venen en Rigola, en Bieito i companyia
amb llibreta i llapis per prendre apunts.
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Deixeu Shakespeare en pau

No hi ha res més
agosarat que
transmetre els textos
sense gaire condiment

a escassos dies, tres entitats gitanes del barri de Sant Roc, a Ba-
dalona, van denunciar els suposats comentaris racistes que

patien per part de dos regidors del govern local del PP. La queixa
tenia poc fonament. De les deu persones presents, cap havia sen-
tit un comentari ofensiu contra el col·lectiu. Tot es resumia a la-
ments d’amics i coneguts. Burxant en el malestar de la comunitat
gitana s’arribava a concloure que el distanciament amb el PP és
degut, en part, a les promeses incomplides pel que fa a aspectes
com feina i pisos per als més joves. El PP va utilitzar els gitanos en
campanya, com abans havien fet altres de diferents colors polí-
tics, i ara se li pot girar en contra. Un mercadeig poc exemplar.
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Gitanos
un temps ençà, les enquestes al País Valencià confirmen la
percepció prèvia: si avui es votara, el PP, en irremeiable dava-

llada (per fi el personal relaciona al CIS corrupció amb crisi econòmi-
ca), perdria la majoria absoluta. I això, malgrat els pobríssims resul-
tats del PSPV-PSOE. El creixement d’Esquerra Unida i, per sobre de
tot, de Compromís, compensen (numèricament parlant) la desfeta
socialista. El factor de distorsió és la irrupció amb força d’UPyD, so-
brealimentada amb les fugues populars d’un sector cansat del PP i el
seu fètid mant de corrupció però que, nacionalment, se situa en les
pulsions recentralitzadores, per dir-ho de forma elegant. Podria ser la
formació de Rosa Díez i Toni Cantó decisiva en les futures Corts?

D’

CARTA DES DE VALÈNCIA
XAVIER ALIAGA xaliaga@presencia.cat

El factor UPyD
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«Governar una democràcia seria molt més fàcil si no calgués guanyar constantment eleccions.» Georges B. Clemenceau

 milions d’euros és el que l’Estat espanyol ha decidit regalar a les concessionàries que gestionen les fallides autopistes de l’àrea de Madrid.
Aquesta decisió, que beneficia, entre d’altres, Abertis, es pren en un moment en què el govern espanyol està fent serioses retallades en

matèria d’educació i sanitat i administra amb calculades dosis l’ajut financer a Catalunya.
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