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Santa Susanna invoca el geni de Shakespeare 

'La tempestad', dirigida per Helena Pimenta, obre el festival dedicat al bard

CRISTINA SAVALL

Els noms d'Helena Pimenta (Premio Nacional de Teatre el 1993), Álex Angulo, Eusebio Poncela, Calixto
Bieito, José María Pou, Ferran Madico i Carme Portaceli, units als dels coreògrafs i ballarins Ángel
Corella i Coco Comin, converteixen la segona edició del Festival Shakespeare de Santa Susanna
(Maresme) en un dels grans esdeveniments culturals d'aquest estiu.

La tempestad, l'última obra escrita pel dramaturg anglès, considerada tot un desafiament per les
dificultats que comporta la seva posada en escena, inaugura aquesta nit un festival que també presenta
títols d'altres autors britànics amb obra inspirada en els llibrets de Shakespeare. De Benjamin Britten,
que va morir el 1976, arriba l'òpera La violació de Lucrècia, amb direcció escènica de Portaceli; i
d'Edward Bond, L'últim quadern de notes de William Shakespeare, adaptada per Antonio Simón, que la
descriu com "una obra gens convencional, polèmica i contundent".

L'escenògraf Paco Azorín dirigeix aquesta trobada que en tot just 10 dies ofereix diverses estrenes
absolutes. La més esperada és La tempestad, un muntatge de la companyia Ur Teatro que ja té garantit
un any de vida pels escenaris. Entre ells, el Teatro Albéniz, de Madrid.

UN NOU CICLE
Helena Pimenta, tota una especialista en Shakespeare, ha supervisat als jardins de la masia Can Ratés
els últims assajos de La tempestad. Un escenari minimalista recrea l'illa desèrtica a la qual és desterrat
Próspero, el duc de Milà, paper que recau en Ramón Barea. Igual que en El somni d'una nit d'estiu, aquí
la màgia irromp amb força confonent el món real.

"En el seu final hi ha el seu principi", assegura Pimenta sobre l'últim llegat del dramaturg anglès. "Si
no hagués mort després d'escriure aquesta obra, que data del 1611, ell hauria iniciat un nou
cicle. N'estic segura". La tempestad és, segons ella, una obra que suggereix 30 camins. "Hem estat
capaços d'emprendre'n només un. Cosa que fa que siguem coherents i puguem oferir una funció
nua, d'aquelles que van directes a les emocions del públic", argumenta Pimenta, que va guanyar el
Premio Nacional de Teatre arran de l'èxit de la seva adaptació d'El somni d'una nit d'estiu.

La directora creu en el teatre com a espai artesanal i en la paraula, com a gran reclam escènic, però
sobretot valora el treball dels actors. Álex Angulo, el popular Blas Castellote de la sèrie Periodistas,
comparteix el protagonisme amb Barea, Concha Milla i Mikel Losada. Angulo torna al teatre després de
10 anys d'absència. "No havia fet mai cap clàssic. Em tiro a la piscina i amb l'aigua gelada",
confessa.

Aquesta adaptació opta per explicar el sofriment d'un home i el procés de redempció que el porta a
perdonar els seus enemics. "És un recorregut pels sentiments humans i una denúncia de la
necessitat que té l'home de controlar la mateixa naturalesa humana", considera Pimenta que, en la
seva faceta de filòloga, firma la traducció.

El procés ha estat lent. Ella insisteix que fa falta temps per descodificar un text de Shakespeare i
traslladar-lo al llenguatge comú. "És el gran forat negre del teatre espanyol. Poques companyies
estables tenen temps per abordar obres que necessiten una poètica actual que no traeixi el text
clàssic".
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En aquest trasllat s'hi ha perdut una hora, ja que la funció original en dura tres. Per aconseguir-ho,
Helena Pimenta ha modificat el ritme del relat i hi ha suprimit la mascarada, una escena de contingut
mitològic. "Intentem que la nostra manera d'entendre Shakespeare segueixi connectant amb el
públic". La directora assegura que de tant en tant intenta apartar-se de l'ombra del bard. "El cert és
que el seu univers em fascina". De manera especial, una frase del primer acte de La tempestad:
"L'infern està buit; tots els dimonis són aquí". Sembla escrita avui.

Ramón Barea, en el paper de Próspero, i Concha Milla, que interpreta Miranda, dimarts, a Can
Ratés.
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