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Aquest dissabte i diumenge, el
DVD de La sombra de una
duda i el llibre que conté la fitxa
tècnica i tota la informació
relativa a   la pel·lícula.
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PSICOSIS - LOS PÁJAROS - MARNIE LA LADRONA - EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO - LA SOGA -
LA VENTANA INDISCRETA - LA SOMBRA DE UNA DUDA - DE ENTRE LOS MUERTOS (VÉRTIGO) - CORTINA
RASGADA - TOPAZ - PERO ¿QUIÉN MATÓ A HARRY? - SABOTAJE - FRENESÍ - LA TRAMA

THE HITCHCOCK COLLECTION

LA  SOMBRA DE  UNA DUDA
HITCHCOCK:  LES  OBRES MESTRES DEL  MESTRE

Xicu Masó dirigeix la comèdia ‘Al vostre gust’, protagonitzada per Pep Tosar

L’«esgrima verbal» d’una obra
de Shakespeare obrirà el Grec

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Nova aposta del tàndem
Xicu Masó-Pep Tosar que

tan bons resultats artístics ha obtin-
gut. Al Grec, sense anar més lluny,
fa dos anys van presentar El mestre i
Margarida que Borja Sitjà, director
del festival, destaca com «uns dels
millors espectacles d’aquesta ciu-
tat» mentre lamenta que no s’hagi
reposat a Barcelona. Sí que ho farà a
Madrid la temporada que ve del Tea-
tro Español.

Amb aquesta targeta de visita, el
Grec no ha pogut fer res més que re-
servar-los l’espectacle inaugural. Al
vostre gust, una de les comèdies més
importants de Shakespeare, s’ins-
tal.larà a l’amfiteatre de Montjuïc
del 27 al 30 de juny, per passar des-
prés a Tarragona, Santa Susanna, Gi-
rona (a Temporada Alta) i València.
El març de l’any que ve s’integrarà a
la temporada del Romea.

Tosar i Masó, actor i director, són
plenament conscients que tenen
molt alt el llistó de les compara-
cions. El record dels muntatges de
Lluís Pasqual –era l’any 1983– i de la
companyia britànica Cheek by Jowl
(1994) no els ho fa gens fàcil. Per

aquesta raó s’apunten a la diferèn-
cia: «La nostra versió té poc a veure
amb aquelles», es distingeix Tosar,
malgrat la confessió de Masó que va
ser el muntatge de Pasqual el que li
va despertar el cuquet d’abordar-la.

Poques coses passen a Al vostre
gust. Uns nobles, que han estat obli-
gats a abandonar la cort, es dedi-
quen a fer vida de pastors al bosc
d’Arden. Entre enginyosa i enginyo-
sa conversa hi haurà prou espai per-
què es formin quatre parelles i
també temps perquè els desterrats
puguin tornar al seu lloc d’origen.
Masó estableix curiosos paral.lelis-
mes: «Em penso que els guionistes
de la comèdia clàssica de Holly-
wood, la de Katharine Hepburn i
Cary Grant, van beure en l’esgrima
verbal d’aquesta obra».

Per aquesta raó, aquest muntatge
utilitza una localització contem-
porània però indefinida i situa l’ac-
ció en uns nebulosos anys 40/50.
Més que un bosc físic, Arden és aquí
un espai mental. «A diferència de la
cort –on transcorre el primer acte
dels cinc de l’obra– aquest és un es-
pai de llibertat on la gent s’entén
parlant». Podria ser de color de rosa,
però no ho és. Hi ha clarobscurs. A
diferència d’altres versions que con-
verteixen Arden en un lloc idíl.lic, al
bosc de Masó hi fa fred i la vida hi és
bastant incòmoda. «No m’ho inven-
to pas jo, ho diu el mateix Shakes-
peare», es justifica el director. Men-
trestant, el traductor de l’obra, Sal-
vador Oliva, estableix seriosos dub-
tes sobre el seu suposat final feliç:
«M’agrada molt aquesta idea que
és molt difícil ser feliç en una vida

que no és autèntica i la vida autènti-
ca no és la que es viu a la cort».

Pep Tosar, com el duc, encapçala
un repartiment de 12 actors entre
els quals destaquen Mia Esteve, Car-
les Martínez (Rosalina i Roland), Jor-
di Martínez (Pedra de toc) Àurea
Màrquez (Cèlia), Víctor Pi (Jacques) i

Teresa Puig (Audry). Tots plegats al
servei d’un text «que és una festa
de la paraula», segons Masó.

Amb aquest muntatge d’Al vostre
gust també comença a caminar la
nova productora La Mirada, iniciati-
va que, segons Tosar, posarà en mar-
xa espectacles amb personalitat.<

L’ACCIÓ DEL MUNTATGE
SE SITUA EN UNS
IMPRECISOS ANYS 40

33 L’equip artístic d’Al vostre gust, ahir al Palau de la Virreina.

DANNY CAMINAL


