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ARTS ESCÈNIQUES

Del capitalisme
i la gran

estupidesa
humana

Un repartiment estel·lar capeja
les dificultats de Handke. ROS RIBAS

‘Quitt’
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SANTI FONDEVILA

En el teatre de Peter Hand-
ke hi ha una gran preocu-
pació pel llenguatge, pel
sentit de la paraula, així
com un sentit de relat

dramàtic sense acció. Quitt és un
text del 1973 que ens parla del capi-
talisme, d’un capitalisme de manu-
factura i, per tant, allunyat del capi-
talisme financer que patim ara. Pe-
rò no només del capitalisme sinó
també de l’individu, del paper que
ens toca representar en la gran farsa
de la història. I ho fa arran de la cri-
si d’identitat, de la depressió del pro-
tagonista, Hermann Quitt, el solita-
ri milionari que escolta els seus in-
testins mentre planeja destrossar
els seus competidors per ser l’únic,
encara que no sàpiga gaire bé qui és
realment i detesti el seu personatge.

Handke és clarivident en l’exposi-
ció dels mecanismes dels empresa-
ris capitalistes per aconseguir el mà-
xim benefici possible, i terriblement
crític amb l’estupidesa dels consu-
midors, de les classes que són mani-
pulades i explotades. Un menyspreu
entre la desqualificació universal
del gènere humà i el sarcasme so-
bre la condició humana incapaç
d’establir qualsevol relació que no
estigui mecanitzada.

A la fi, un llarg poema de paraules
sense acció que obliga el director i
els actors a reinterpretar una histò-
ria sense història, uns personatges
sense psicologia. I Lluís Pasqual
se’n surt prou bé, així com l’exclusiu
repartiment d’aquesta funció. Edu-
ard Fernández (Quitt), Andreu Be-
nito, Jordi Bosch, Lluís Marco, Bo-
ris Ruiz i Jordi Boixaderas s’aferren
al no-res per ensenyar l’esquelet de
la seva impotència i és gràcies a ells
i a una exquisida direcció d’actors
que l’espectador, interpel·lat direc-
tament, pot eludir el risc de perdre’s
pels racons de la paraula.e

Crítica

‘El mercader de Venècia’
a Wall Street

El mercader de Venècia, de William
Shakespeare, viatja al segle XXI.
A la Sala Gran del Teatre Nacio-
nal, Rafel Duran vesteix el famós
usurer Shylock amb jaqueta i cor-
bata. El dilema: la borsa o la vida.

15-M i el pessimisme de la premsa
i del carrer han afectat la meva visió
del mercader”, assegura Duran. Els
iPhones, els vestits elegants, la mú-
sica selecta, el glamur de classe i la
borsa són només el marc d’aquesta
comèdia amarga de Shakespeare:
“Però el marc és el marc, i un Picas-
so sempre és un Picasso”, assegura
Duran. I el traductor de referència
de Shakespeare –té set títols seus al
currículum–, Joan Sellent, ho con-
firma: “El text no l’han canviat”.

El mercat i la societat funcionen
igual des de sempre: garrepes, clas-
ses altes, anuncis de colònia, contes
de fades, corruptes, ambició, amor,
judicis injustos i venjança. Tot pas-
sa a primer terme a la Sala Gran del
TNC, davant d’un mur eclesiàstic i
amb una companyia digna de teatre
públic: 19 persones a escena, tot i la
retallada del 10% del pressupost del
teatre el 2012. “Fem els espectacles
que no poden fer els privats, que són
importants i donen feina. Amb la
crisi farem menys espectacles, però
no tocarem la qualitat”, va defensar
Belbel.

L’amor i l’economia
Al llenç que va pintar Shakespeare a
finals del segle XVI hi havia un pai-
satge en què l’ideal amorós venç la
usura, però si es grata la capa super-
ficial “és una obra econòmica, per-
què tots busquen la riquesa”, opina
Duran. Tot i que darrere de cada
personatge hi ha molt més que el
símbol del dòlar, Shylock vol ven-
jança: “És un home humiliat per ser
jueu, que quan té la possibilitat de
treure tot l’odi acumulat es trans-

forma en perillós, i acaba perdent
la raó”, diu Madaula –i algú ano-
mena Mourinho!–. El cristià An-
tonio és amb qui tiba la corda del
conflicte religiós i econòmic.
“Sent un amor per Bassanio [a qui
entrega els diners prestats] que
està per sobre de l’amor de pare a
fill. Però, tot i això, no és una bona
persona per estimar, és un apro-
fitat”, afirma Casanovas.

Una obra gai i antisemita
Així destapa una de les claus de
l’obra: Duran juga amb l’amor
homosexual d’Antonio cap al jo-
ve Bassanio (Roger Coma). “Es-
tà considerada l’obra gai de Sha-
kespeare, però si se n’han anat al
llit m’importa un rave. Per mi
l’amor no és un sentiment ro-
màntic, es demostra amb els ac-
tes. I el gest d’Antonio és un ac-
te d’amor”, defensa el director.
El pobre i noble Bassanio es de-
bat “per l’amor gayer d’Antonio”
–diu Coma– i l’amor pel bon par-
tit que suposa Pòrcia, rica, bella i
intel·ligent (Anna Ycobalzeta), la
dona més potent de les obres de
Shakespeare.

L’altra clau de l’obra és l’anti-
semitisme, molt sovint manipu-
lat. “És una comèdia antisemita
però light. Després de l’Holo-
caust la lectura del mercader can-
via i van ser incapaços de riure’s
de Shylock, però Shakespeare,
que era anglicà, ho fa dels tòpics
del jueu. L’obra és una guerra
d’intolerància religiosa. Aquí no
hi ha bons i dolents”, resumeix
Duran.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Venècia, al segle XV,
era la capital del món: ciutat majes-
tuosa, centre econòmic i port de
mercaderies que arribaven i sortien
cap a l’Àsia. Al segle XXI, la ciutat on
es mastega el capitalisme és Nova
York, amb l’epicentre a Wall Street,
on el lobi dels jueus és l’amo i senyor
de les botigues de tecnologia. No li
va costar gaire al director Rafel Du-
ran de fer l’analogia i decidir que
l’encàrrec de Sergi Belbel per posar
en escena El mercader de Venècia
havia de transcórrer a la ciutat on es
remenen les cireres avui.

La història del mercader que, per
fer un favor a un amic especial, de-
mana un préstec a un jueu usurer ric
amb una lliura de la seva carn per
penyora recorda molt al funciona-
ment de la nostra economia: man-
ca de liquiditat, hipoteques subpri-
me, prima de risc i desnonaments.
Per això Duran fa que el jueu més
memorable de la literatura, Shylock
(un barbut i melenut Ramon Ma-
daula), aquí es vesteixi amb jaque-
ta i corbata, igual que el seu antago-
nista, Antonio (Àlex Casanovas), el
mercader transformat en un ban-
quer que s’ha picat els dits. “El món
s’ha globalitzat, i el que passa a No-
va York passa a Barcelona pocs me-
sos després. El tsunami del Japó, el

Ramon Madaula és Shylock, el famós usurer jueu i venjatiu de Shakespeare, sotmès a un judici cruel. DAVID RUANO

Rafel Duran situa el clàssic de Shakespeare en la crisi finançera, al TNC

Romàntic
“Si se n’han
anat al llit
m’importa un
rave. L’amor
es demostra
amb els actes”

Religiós
“L’obraés
antisemita
però‘light’,
esriudels
tòpicsjueus”,
diuRafelDuran


