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L’estrena d’‘Al vostre gust’ va reunir ahir a la nit artistes i polítics a Montjuïc

L’enginy de Shakespeare
posa en marxa el Grec

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Les festes
de la Bauhaus

Fotos i objectes diversos
recreen a CaixaForum les

celebracions del centre de
disseny

Diana i John John
van tenir un idil.li

L’astròloga de la princesa
diu en un llibre que ella el

considerava com un
gran amant

La gran cita de l’estiu a
Barcelona es va obrir ahir a

la nit amb intrigues, traïcions, mal-
entesos, transvestits, coquetejos i
fins i tot casaments. I no es tractava
d’un programa rosa de televisió,
sinó de la representació d’una de les
grans comèdies de Shakespeare, Al
vostre gust, que a la falda de Mont-
juïc va convocar gran part de la pro-
fessió teatral –els més apassionats i
participatius– i un respectable nom-
bre de representants del món polític
que van encarnar el suport institu-
cional. Entre aquests últims no hi
van faltar el president de la Genera-
litat, Pasqual Maragall –gran amant
de Shakespeare, no en va fa uns anys
va arribar a entonar al Lliure el «to
be or not to be», en anglès, en aquell
invent titulat 12 diuen Shakespeare–;
l’alcalde de la ciutat, Joan Clos; la
ubiqua consellera de Cultura, Cateri-
na Mieras, i el regidor de Cultura,
Ferran Mascarell.

Entre les cares conegudes que
ahir a la nit es van distribuir per les
grades de l’hemicicle hi havia el fu-
tur director del Teatre Nacional de
Catalunya, Sergi Belbel; Lluís Pas-
qual, artífex de l’Al vostre gust més
memorable que s’ha vist en aquest
país; el director artístic del Liceu,
Joan Matabosch; els actors Lluís Ho-
mar, Rosa Novell, Jordi Bosch i Àn-
gel Llàcer; els directors de cinema
José Luis Guerin i Isabel Coixet –pot-
ser a la caça d’un pròxim reparti-
ment–, i els escriptors Cristina
Fernández Cubas, Xavier Rubert de
Ventós i Mercedes Abad.

q COMÈDIA CLÀSSICA
No és el primer cop que un Grec
s’obre amb la paraula de Shakespea-
re. Ja ho va fer fa sis anys, quan Lluís
Homar va decidir produir, dirigir i
protagonitzar Hamlet, que no va te-
nir precisament una bona acollida
de la crítica. La versió d’Al vostre gust,
dirigida per Xicu Masó i que reuneix
al seu equip artístic Pep Tosar, Mia
Esteve, Carles Martínez, Jordi
Martínez, Àurea Márquez, Víctor Pi i
Teresa Puig, ha volgut posar l’accent
en l’enginy dels diàlegs i el públic va
agrair la funció amb uns càlids però
no gaire efusius aplaudiments.<
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Ahir a la nit no va ser la primera
vegada que Al vostre gust pujava a
un escenari de Barcelona. L’obra
de Shakespeare va viure la seva
primera estrena el 23 d’octubre de
1983, en un formidable muntatge
de Lluís Pasqual presentat al Lliure
de Gràcia. Carme Portacelli hi figu-
rava com a ajudant de direcció.

Aquella nit va ser especialment
emotiva per la qualitat de l’espec-
tacle i l’entusiasta resposta del

públic, que va ovacionar reiterada-
ment, dret, els actors i el director.
Anna Lizaran, Imma Colomer, Car-
lota Soldevila, Emma Vilarasau,
Lluís Homar, Joaquim Cardona,
Jordi Bosch i Domènec Reixach
van formar part del repartiment de
l’obra, que era el primer Shakes-
peare que muntava Pasqual, que va
utilitzar la traducció de Josep Ma-
ria de Sagarra. Fabià Puigserver va
firmar l’esplèndida escenografia, en
què l’element principal era un enor-
me mirall inclinat situat al fons de
l’escenari, que reproduïa l’acció per
a l’espectador.

En aquelles dates, Pasqual estava
a punt de debutar com a nou direc-
tor del Centro Dramático Nacional

de Madrid i el pont aeri era el seu
mitjà de transport habitual. L’estre-
na de Gràcia entroncava amb els mi-
llors moments del Teatre Lliure,
inaugurat l’1 de desembre de 1976
amb Camí de nit, 1854, un espectacle
sobre Josep Barceló, escrit i dirigit
per Pasqual.

El muntatge d’aquell Al vostre gust
era fidel a l’època i a l’original (el
vestuari també tenia la firma de Fa-
bià Puigserver) i la sensibilitat del
director i el bon nivell de la interpre-
tació van posar molt alt el resultat
global de la representació d’aquest
bellíssim text, obert i explicat pel di-
rector català amb una senzillesa
només aparent.

Tres anys després, la nit del 8 de

maig de 1986, Al vostre gust va tor-
nar a l’escenari del Lliure amb el
mateix muntatge, però amb resul-
tats diferents. Del repartiment de
13 actors del 1983 només van repe-
tir a l’escena mitja dotzena i l’es-
pectacle, sent el mateix, va ser
molt diferent. Per alguna raó
difícil de precisar, les noves repre-
sentacions van quedar lluny de les
primeres. Però això forma part del
misteri i la màgia del teatre.

Ara l’agredolça obra de Shakes-
peare obre el Grec amb la direcció
de Xicu Masó i amb una traducció
de Salvador Oliva. Segur que la
funció d’ahir va fer que molts es-
pectadors revisquessin aquelles
nits de fa 22 anys.<

33 Cues d’espectadors als jardins del Teatre Grec per veure Al vostre gust, ahir a la nit.

JULIO CARBÓ


