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TEATRE
'Hamlet i el somni..'

Contacontes

Francesc Massip

'Hamlet i el somni... (històries shakespearianes)', de Charles & Mary Lamb. Traducció i
dramatúrgia: Anna Güell. Intèrprets: Mercè Anglès, Anna Güell. Piano: Joana Lumbierres.
Barcelona, Espai Escènic Joan Brossa, 6 de febrer.

Aquest és un espectacle ideal per triomfar en el Festival de Narració Oral que organitza Antoni
Gonzàlez (La Caràtula) a Elx i que sens dubte faria furor, en àrab, a la plaça Djemaa el-Fna de
Marràqueix.
Per a qui no conegui les dues peces de Shakespeare, que aquí es conten en poc més d'una hora -
posades en prosa pels germans Lamb-, quedarà sotmès a la fascinació d'un relat essencial vívidament
explicat per dues actrius de reconeguda volada com són Mercè Anglès i Anna Güell, que es reparteixen
pràcticament tots els papers de l'auca.
L'expressiva dicció i l'elegància interpretativa de l'Anglès serveixen per resumir-nos i submergir-nos en
la tragèdia més cèlebre del dramaturg anglès (Hamlet), mentre que l'humorístic i versàtil posat de la
Güell subratlla, amb una sabata i una espardenya, o, més ben dit, amb dos guants i un parell de mitjons
a guisa de personatges, aquest fantàstic conte de fades que és el Somni d'una nit d'estiu.
Tot queda reduït a la mínima expressió. L'escenari, evocant el quadrilàter pelat de Peter Brook, es xifra
en dues catifes roges per a la narració de la peça tràgica i en un llençol apedaçat de múltiples colors i
textures per reviure el bosc de la comèdia.
Ara bé, el text es limita només a resumir la faula. No hi ha interpretacions suggerents ni lectures que
vagin una mica més enllà de la història coneguda, cosa que aprima evidentment el sentit de la proposta,
almenys en el context teatral. És clar que tot plegat és una molt digna ocupació per a dues intèrprets
que es mereixerien pujar sovint a escena en produccions més ambicioses.
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