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Roberto Quintana, l’alcalde, i Jordi Bosch, el comanador, en primer terme, en un assaig d’ahir

Jordi Bosch encapçala l’extens repartiment que interpreta una de les obres més universals de la història del teatre

Tots a l’una
Lope de Vega entra per primer cop
al TNC de la mà de Ramon Simó,
que hi dirigeix ‘Fuente Ovejuna’

Marta Monedero
BARCELONA

L
ope de Vega
entra per la
porta gran al
Teatre Naci-

onal de Catalunya
(TNC) gràcies a la
direcció de Ramon
Simó i a un Jordi
Bosch disposat a fer
maldats escèniques
en la pell del coma-
nador de ‘Fuente
Ovejuna’.

“Qui va matar el comana-
dor? Passa-ho”. Aquest és el
text de la publicitat de Fuente
Ovejuna. Un missatge posat al
dia per anunciar la represen-
tació d’un dels clàssics del te-
atre universal, estrenat a tot el
món, però que, com bé recor-
da Ramon Simó, el director de
Calígula i Escenes d’una execució,
tampoc “sovinteja tant als es-
cenaris, per la necessitat d’un
grup important d’actors” que
la interpretin. Segurament, al
darrere li cal la maquinària
d’un teatre públic com és el
cas del TNC, que ha decidit
produir-lo dins d’un acord
amb la Compañía Nacional de
Teatro Clásico pel qual l’es-
trenarà dijous que ve a la Sala
Gran i, al setembre, a Madrid.

Poc amic ni de “maniobres
estrambòtiques” ni de dur a
escena textos “clàssics”, Ra-
mon Simó afirma haver acarat
Fuente Ovejuna “des de la sim-
plicitat i l’austeritat”, tal com
es tracta “molts cops Shakes-
peare”. El director defineix la
seva tasca a l’hora de posar-se
amb Lope com “una feina
sense disfresses” en què “cal
que l’actor hi vulgui jugar”, en
la mesura que el teatre clàssic
“és eminentment físic”. I no
ho diu “perquè els intèrprets
corrin i saltin per l’escenari

sinó perquè el pes de l’obra se
sustenta en l’actor i la parau-
la”. Del text de Lope, Simó en
reivindica “que està carregat
d’ironia” i, ideològicament,

“permet múltiples lectures”
sobre com la comunitat in-
surgent d’un poble cordovès
exerceix, el 1476, el seu dret a
la resistència, ja que la jerar-

quia que el governa ha perdut
tota la legitimitat. El poble de
Fuente Ovejuna es revolta
contra la tirania i la prepo-
tència i restableix l’ordre. Una
trama intensa, apassionant i
ben actual, “lligada a la cons-
trucció de l’Estat”, que s’ha
abordat tant des de “l’extrema
dreta espanyola com fins a
l’extrema esquerra soviètica”.

Treballar bé la llengua
A més del comanador, el

paper de Jordi Bosch, que del
muntatge en defensa el gust
de recuperar el vers de “la
nostra segona llengua, el cas-
tellà, i treballar-la bé”, el re-
partiment de Fuente Ovejuna

està format per Òscar Raba-
dan, Roberto Quintana (que hi
fa d’alcalde), Jordi Martínez,
Pepo Blasco, Pep Jové, Santi
Ricart, David Martínez, Carme
Poll i Maria Molins, entre al-
tres.

Polifonia contemporània
El tractament musical in-

clou en escena la formació
vocal Musdeveus, les compo-
nents de la qual fan un ús
contemporani de la polifonia.
Canten en directe i interactu-
en amb els personatges. La raó
que dóna Simó d’haver triat
aquest afegit és que resulta
molt difícil entendre el teatre
del Segle d’Or sense relacio-
nar-lo amb l’arquitectura per
a la qual s’havia escrit. “Igual
que no es pot entendre Sha-
kespeare sense comprendre
com era el teatre Globe, de
Lope és necessari assimilar
com es veien les seves obres a
les corralas”. Aquestes exigien
“un tipus de musicalitat”. A
tall de comentari, cal afegir
que l’alcalde de la Fuente
Obejuna actual, Agustín Mar-
tín, ha confirmat que assistirà
a la funció d’estrena.
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‘Fuente Ovejuna’
● Sala Gran del TNC
Del 21/04 al 12/06

El Sr. Llop de ‘Pulp Fiction’
➤ Si no fos autor teatral, Juan Mayorga
podria guanyar-se bé la vida com a publicista.
El motiu? L’escriptor dramàtic madrileny,
fundador del col·lectiu El Astillero, contagia la
seva passió per l’escena amb eloqüència i
llenguatge planer. En un tres i no res,
encomana les ganes de saber què és i com cal
llegir el dramaturg més important del Segle
d’Or, Lope de Vega, adoptat (tan formalment
com en l’organització argumental de les seves
obres) per la generació posterior, la de Tirso
de Molina i Calderón. Per Mayorga, cal
entendre l’escena “com l’art de l’actor, ja que
el millor teatre és aquell que s’escriu per al
cos de l’actor i la imaginació de l’espectador”.
Justament aquests són els postulats del
teatre lopesc, pensat per ser interpretat a les
corralas, “amb els mínims elements
escenogràfics i fent participar-hi
l’espectador”. Des que va rebre l’encàrrec de
Ramon Simó per fer l’adaptació de Fuente
Ovejuna, Mayorga assegura “haver treballat
molt”, tot i que el millor que li poden dir és
que la seva feina “no es noti”, ja que, a

vegades, en treballs anteriors, s’ha sentit
“com el Sr. Llop de Pulp Fiction”, el personatge
interpretat per Harvey Keitel que
s’encarregava d’eliminar qualsevol rastre de
l’escenari d’un crim: “Alguns directors
s’escuden en un clàssic per parlar d’un
element que no hi és i llavors cal polir el text
amb ofici”, etziba. Una sensació que ara no
ha tingut amb Fuente Ovejuna, de la qual
subratlla la recuperació del “paper dels Reis
Catòlics, que en ocasions s’ha minimitzat”.
Cal llegir l’obra com el moviment
d’emancipació d’un poble “amb una visió
padagògica, atès que més que emancipar-se,
el que fan és canviar de dominadors”. Obrint
mires, a Lope cal valorar-lo com el “fundador
del teatre nacional espanyol”, però no en el
“sentit patriòtic, sinó en el de fer teatre per
a tothom”. Lope era allò que avui en diríem
un autor mediàtic. I per acabar la classe, una
anècdota. A la Residencia de Estudiantes,
Lorca llegia Góngora als seus companys, però
“el que li agradava de debò a la Generació del
27 era Lope”. Al final, tot s’acaba sabent.


