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Un ‘Macbeth’ ‘unplugged’
Cheek by Jowl prima la paraula i el gest en la seva versió nua de la tragèdia, que arribarà el  
dia 1 a Salt H La companyia britànica potencia el rol de la parella en l’obra de Shakespeare

by Jowl. Ho fan amb una mirada que 
no parla només d’una parella que 
conspira per assassinar el rei d’Escò-
cia. «És la història d’una parella que 
és conscient que ha matat el rei», 
explica Donnellan. «Macbeth i La-
dy Macbeth han d’aprendre a viure 
amb aquesta realitat», subratlla. No 
gaire llunyana, diu, de la que vivim 
tots. «La realitat és incòmoda i insu-
portable. Intentem fugir-ne i només 
un boig pensa que hi viu». 
 Pel director anglès es tracta d’una 
de les obres «més grans» de Shakes-
peare, i un dels motius és la seva anà-
lisi del món de la parella. «Ningú en 
una parella sap qui exerceix el rol de 

33 Assassí i víctima 8 Macbeth (Will Keen), amb el rei Duncan (David Collings), a la seva dreta, cec davant el que passa al seu voltant.

Ni una gota de sang a la vista. Ni una 
daga. Ni una espasa. Tot apuntat per 
gestos solemnes i inquietants res-
sons de mort i traïció, els que dibui-
xen la tragèdia més sagnant de Wi-
lliam Shakespeare. És la proposta 
unplugged del Macbeth de Cheek by 
Jowl, la companyia de més prestigi 
a l’hora de plasmar l’univers del ge-
nial dramaturg. Macbeth arribarà di-
jous, 1 d’octubre, al Festival Tempo-
rada Alta de Girona/Salt, una setma-
na després de la seva gran estrena al 
teatre de Namur (Bèlgica), coproduc-
tor de l’obra.

 Serà la primera funció del 18è fes-
tival de tardor de Catalunya, un dia 
abans de la inauguració oficial amb 
El jardí dels cinc arbres, de Joan Ollé, a 
partir de textos de Salvador Espriu. 
Cheek by Jowl obrirà a Salt, amb cinc 
funcions en quatre dies, l’espectacu-
lar oferta internacional d’aquesta 
edició del Temporada Alta.

Segona aproximació

Vint-i-dos anys després de la seva pri-
mera aproximació a la peça, hi tor-
nen el director Declan Donnellan i 
l’escenògraf Nick Ormerod, direc-
tors artístics i fundadors de Cheek 
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dominador. Per exemple, Macbeth 
convenç la seva dona perquè el con-
venci de matar el rei Duncan». Will 
Keen (Macbeth) i també Anastasia 
Hille (Lady Macbeth) interpreten el 
duo. La presència de Keen també va 
resultar decisiva, pel seu carisma, 
per recuperar una peça que no s’ha 
de veure, puntualitza Ormerod, 
com una adaptació. «Hem retallat el 
text, no gaire, però és absolutament 
original».

Ambient ombrívol

No podia ser d’una altra manera. 
Una de les màximes de la trajectòria 
de Cheek by Jowl és primar la parau-
la i el treball actoral, fugint de l’ar-
tifici. Com sempre, Macbeth comp-
ta amb una austera, i profunda, es-
cenografia que simula amb caixes 
de fusta uns alts murs als laterals, 
pels quals entren i surten els actors. 
Al fons, la façana d’un castell. Tot en 
un ambient ombrívol, augmentat 
pel vestuari militar –negre i atempo-
ral– del repartiment.
 La proposta de Donnellan i Or-
merod és de gran gestualitat core-
ogràfica, com en la dansa final que 
acaba amb la vida de Macbeth. No 
veiem les espases, ni aquestes ni la 
daga que fulmina Duncan mentre 
dorm, perquè Cheek by Jowl apel·la a 
la imaginació de l’espectador de ma-
nera contínua. No en va Macbeth està 
considerada com la gran tragèdia de 
la imaginació, de la qual és víctima 
la seva ambiciosa parella protago-
nista. Shakespeare i Cheek by Jowl 
ens condueixen per un món d’om-
bres, bruixes i espectres.

Macbeth i Hamlet

A més de la imaginació, la respon-
sabilitat, la mort, la culpa, l’amor o 
la bogeria són altres temes latents 
a Macbeth. Una peça que, segons 
Donnellan, també té un clar paral-
lelisme amb Hamlet per la dualitat 
acció/no acció. «Tots dos han de ma-
tar un rei i Macbeth té por de no ac-
tuar», sentencia.
 «Sembla que les obres de Shakes-
peare tractin de gent estranya en si-
tuacions estranyes, però en el fons 
són molt normals». Perquè, com afe-
geix Donnellan, «Shakespeare no 
vol ensenyar-nos res. Ens agafa de 
la mà i ens porta per un paisatge ter-
rorífic i desolador». Per on es mou la 
condició humana. H

El director Declan 
Donnellan apel·la a 
la imaginació en un 
muntatge sense sang 
ni espases a la vista


