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Shakespeare es deixa grapejar a cor 
què vols, cor què desitges. Els seus 

magnífics textos ho resisteixen gairebé 
tot. Poden recontextualitzar-se en altres 
temps dramàtics (el Hollywood dels anys 
1950, posem per cas), manipular-se 
sense pietat (fins a fer-los irrecognosci-
bles) o embolcallar-se amb tots els llaços 
que es vulgui (de les tonalitats de color 
més inversemblants). Són, a més, un 
esquer ideal si es vol atreure públic al 
teatre, perquè porten el marxamo del 
prestigi cosmopolita. 

Molt soroll per no res, en direcció 
escènica d’Àngel Llàcer i musical de 
Manu Guix (TNC), demostra que l’escena 
catalana disposa d’uns actors que saben 
actuar, cantar i ballar gairebé tan bé com 
si fossin en un teatre del West End o de 
Broadway. Una orquestra en directe, una 
quinzena llarga d’intèrprets, un desplega-
ment aclaparador de mitjans tècnics i 
humans. Un muntatge espectacular, ple 
de glamur i d’animació, fet expressament 
per enlluernar. Amb totes les concessions 
al públic, perquè surti amb el cor ben 

encaramel·lat, content d’haver assistit a 
l’“èxit de la temporada”. 

Certament, davant d’aquest festiu 
Molt soroll per no res que disposa 
d’intèrprets com Victòria Pagès (Leona-
ta), Bea Segura (Beatrice), David 
Verdaguer (Benedicte) o Òscar Muñoz 
(Borachio) n’hi ha per treure’s el barret. 
Encara que sàpiga greu que malgastin 
tant de talent en una imitació estovada i 
càndida del musical anglosaxó. Llàcer i 
el seu equip confien en els temes de 
Cole Porter, l’estètica del technicolor, les 
músiques de jazz i de swing i l’optimis-
me expansiu per fer-nos “consumidors 
feliços”. Deu ser la nova funció de la nau 
capitana del teatre públic. 

L’entendridora exhibició pirotècnica 
d’aquest Molt soroll per no res contrasta 
vivament amb l’exquisidesa de La Mel, 
de Tonino Guerra (Maldà), sàviament 
interpretada per Xicu Massó. Si la 
comèdia shakespeariana és passada per 
la batedora del musical i la iconografia 
cinematogràfica ianquis per embolicar 
l’original amb acolorida cel·lofana, el 
lirisme lúcid i cru de Guerra és dut a 
l’actualitat sense perdre ni una mica de 
la seva tendresa. El muntatge de Llàcer 
inspirat en Shakespeare rumbeja els 
atzars de l’amor amb coentors de confeti 
i apegaloses sonoritats. Massó/Tonino 
ens fa reflexionar sobre la bellesa i la 
lletjor de la vida.

Breus

■  Les conseqüèn-
cies dels diners al 
menjador
Què passaria si, de sobte, 
començaren a aparèixer 
diners al menjador? 
Caiguts del cel, des del 3 
fins al 22 de novembre al Teatre 
Condal de Barcelona, retrata en 
una comèdia, que és alhora una 

metàfora del capita-
lisme, com la història 
d’una família burgesa 
és trastocada pels 
diners del menjador 
de casa seva. 

■  ‘1 hora i 1/2 tard ‘ al 
Teatre Micalet
1 hora i 1/2 tard, des del 4 de 

novembre al Teatre Micalet de 
València, és la conversa d’una 
parella abans d’anar a un sopar, 
una reflexió sobre els 30 anys de 
vida en comú que potser acabarà 
la mateixa nit. 

■  Reunió familiar al 
Teatre Lliure 
La malaltia del patriarca trau a la 

llum les rancúnies i els secrets 
d’una família de Vilafranca durant 
una reunió familiar. Vilafranca, 
la tercera part de la Trilogia sobre 
la identitat catalana de Jordi 
Casanova, arriba a l’escenari del 
Teatre Lliure de Montjuïc del 5 al 
29 de novembre. Un text teatral 
que parla d’una història comuna a 
totes les famílies. 
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