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Ralph Fiennes es declara apassionat pel teatre

Deborah Warner dirigeix al Teatro Español una versió actualitzada de l’obra de Shakespeare amb 90 actors en escena

Ralph Fiennes interpreta
‘Juli Cèsar’ a Madrid

Ramon Palomeras
MADRID

E
n un mun-
tatge èpic
amb 90 ac-
tors, entre

els quals destaquen
Ralph Fiennes, Si-
mon Russell Beale,
Anton Lesser i John
Shrapnel, la direc-
tora britànica De-
borah Warner porta
al Teatro Español de
Madrid ‘Juli Cèsar’,
de Shakespeare.

Amb la solvència que carac-
teritza la interpretació anglo-
saxona fruit de la passió i l’a-
mor pel teatre, el coliseu que
dirigeix Mario Gas ja té molt de
guanyat amb el Juli Cèsar de
Deborah Warner. Amb aquesta
coproducció del teatre Barbican
de Londres, el Théâtre National
de Chaillot de París, el Grand
Théâtre de la Ville de Luxem-
burg i el Teatro Español, que es

pot veure des d’avui i fins al 26
de juny, Warner ens acosta un
cop més a les seves innovadores
posades en escena, com ja va fer
el 1989 en la seva anterior visita
a l’Estat amb un salvatge i im-
pactant Titus Andronicus.

Quatre protagonistes
Ara, amb un text que res-

pecte fil per randa el de Sha-
kespeare –la tradició britànica
refusa revisions i modernitza-
cions– Warner presenta “un
muntatge èpic, més semblant
al d’altres temps, i amb una
amplitud equiparable al d’un
musical”, com apunta Russell
Beale. I és que Warner situa la
primera part en una Roma ur-
bana i la segona, en una guerra
en un paratge desèrtic. Amb
tot, la directora ha aconseguit,
“després de plorar molt”, la
participació de quatre actors de
primer nivell: Ralph Fiennes
(Marc Antoni), Anton Lesser
(Brutus), Simon Russell Beale
(Casius) i John Shrapnel (Juli
Cèsar). En resum, “un reparti-
ment sobrenatural”. “A Juli Cè-
sar no hi ha un únic protago-
nista, sinó quatre Hamlets amb
el mateix pes i per sort he
aconseguit els millors”.

Els actors no passen per alt
els paral·lelismes entre l’obra de
1599 i l’època actual. “Seria
molt fàcil relacionar l’assassi-
nat d’un personatge històric
com Juli Cèsar amb els assassi-
nats actuals o amb un dirigent
despòtic com Saddam Hussein.
El poder i els seus abusos afec-
ten totes les generacions i la
grandesa de l’obra rau en el fet
que es pot aplicar a qualsevol
moment”, argüeix Shrapnel.
Fiennes, amb una mirada entre
perduda i hipnotitzadora, creu
que Shakespeare “tant a Hamlet
com a Juli Cèsar mostrava la seva
fascinació per l’equació del po-
der i per l’eterna pregunta que
tots ens fem: ¿és lícit assassinar
un dirigent polític per molt
despòtic que sigui?”. Per Lesser
“sempre hauria de prevaldre
l’home com a ésser humà i mi-
rar d’actuar correctament en la
seva recerca individual”.

Potser alguns se sorprendran
de veure Fiennes dalt l’escenari
de l’Español, però ell té molt
clar que “quan hi ha una oferta
teatral sucosa” esborra tots els
compromisos de l’agenda, fins i
tot si l’avisen mentre roda el
darrer lliurament de Harry
Potter a la Xina, com és el cas.

“No puc estar més de dos anys
sense fer teatre”, assegura.

Fiennes destaca de Warner
la seva vigilància constant,
fins i tot després de l’estrena.
“Potser a alguns els semblarà
claustrofòbic, però amb el seu

compromís l’obra no deixa
d’evolucionar; creix i s’enri-
queix a mesura que es va re-
presentant. Llàstima que els
crítics només vinguin el dia de
l’estrena perquè la darrera es-
cenificació és diferent”.


