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Cultura i Espectacles

El director Rafel Duran no
entén que sigui tan comè-
dia El mercader de Venè-
cia, de William Shakes-
peare, com es presenta ha-
bitualment. Amb traduc-
ció de Joan Sellent, Duran
respecta absolutament el
text, sigui en vers o en pro-
sa, tot i que el situa al segle
XXI. La referència, tot i
que no explícita, és el Man-
hattan de Nova York; “el
marc és Manhattan, però
el quadre continua sent el
que va escriure Shakes-
peare”. Duran considera
que és l’actual Venècia del
segle XV, ciutat de grans
mercaders que dominen
l’economia fins que es fa
forta Amèrica. Duran des-
tapa algunes costures de
l’amor romàntic del mun-
tatge: no és veritable
l’amor dels pretendents
que accedeixen al joc per
aconseguir ser el marit de
Porcia, una noia rica.

És quan l’aixeta no raja
tot el que es necessita, que
està tot invertit en uns vai-
xells que trigaran mesos a
recollir beneficis del co-
merç, que cal accedir al veí
que sí que disposa de re-
cursos, el jueu Shylock, el
qual aprofita l’ocasió per
venjar els anys en què tot-
hom el ridiculitzava. Sha-
kespeare deuria escriure
aquesta peça en un mo-
ment en què l’anglicanis-
me topava amb el judais-
me, de manera semblant
als enfrontaments que es
tenien des de feia temps
jueus i cristians. Però el
conflicte amb l’avar i ven-
jatiu Shylock (Ramon Ma-
daula), que demana una
lliura de carn del dissortat
mercader (Àlex Casano-
vas) com a compensació al
deute no retornat, acaba
en el quart acte. Encara hi
ha el cinquè acte, en què
sobresurt Porcia (Anna

Ycobalzeta) i es destapen
els conflictes amorosos.
La noia, que ha sabut na-
vegar en el món d’homes i

defensar el mercader da-
vant la justícia, i ha acon-
seguit fins i tot que el de-
nunciant sigui el castigat,
veurà que el final no és tan
romàntic com desitjaria.
L’ambició pel diner és el
que mou, en realitat, l’ac-
ció dels seus pretendents.

Només hi ha un amor ge-
nerós: el que el bon merca-
der ofereix a Bassanio
(Roger Coma). Molts ve-
uen en aquesta relació una
relació d’homosexualitat.
Duran reivindica que el
tracte de favor és més
important que saber si
tots dos han anat al llit
abans, o no. És un debat
que ell considera ja supe-
rat. A més, argumenta Ca-
sanovas, el mercader sem-
pre prova de trobar ele-
ments que el beneficiïn
econòmicament.

Efectivament, ni jueus
ni cristians apareixen en
aquesta producció com els
bons i els generosos. Sem-
pre darrere de cada volun-
tat hi ha el desig de la ri-
quesa, una “ambició que
no deixa de créixer”, argu-
menta l’actriu Ycobalzeta.
La Porcia d’El mercader
de Venècia és el personat-

ge femení més potent de la
carrera de Shakespeare. I
ho és, segurament, perquè
el noi que deuria interpre-
tar el personatge femení
deuria ser molt bon actor.

Des de l’1 de febrer i fins
al 25 de març es represen-
ta aquesta obra a la Sala
Gran (“la sala Massa
Gran”, dit amb ironia pel
director Rafel Duran). Per
eliminar l’ampli fons d’es-
cenari hi ha instal·lat un
mur que aïlla el privilegi
d’aquell grup benestant de

la resta i que projecta l’ac-
tuació per emocionar fins
a l’espectador de l’última
filera. Fa anys que no es
representa El mercader
de Venècia; Sergi Belbel
en va fer una versió al Poli-
orama el 1994. Al Grec el
2006 també es va pre-
sentar la versió de Q-Ars El
mercader, amb direcció
de Pep Plaque reduïa el re-
partiment a quatre actri-
us, que es desdoblaven. Si
en aquella versió, Bel-
mont era com un centre
de bellesa, ara Duran
planteja el joc dels tres co-
fres com el de la publici-
tat. De la versió de Belbel,
recupera la cançó d’Òscar
Roig (rearranjada amb la
nova lletra i amb una par-
titura més agressiva).

Nova retallada
Dijous es va confirmar que
la reducció del Departa-

ment de Cultura per a
l’any 2012 seria del 10%,
un percentatge menor que
el d’altres teatres (com el
Lliure, d’un 15%). Belbel
recorda que el TNC, que
només disposa del finan-
çament d’aquesta admi-
nistració, ja experimenta
reduccions des del 2008.
Com ja va anunciar aquest
diari dimecres, el TNC ja
havia previst la tisorada i,
per tant, no ha hagut d’im-
provisar l’anul·lació d’es-
pectacles com el Lliure.

El punt de partida de
Belbel és que el teatre
públic ha de programar
aquells títols de gran re-
partiment que ara no
afrontarà l’empresa priva-
da. Això comporta una re-
ducció de títols, però ga-
ranteix que no s’entri en
competència amb els al-
tres operadors. A El mer-
cader... hi ha 20 actors. ■

Un mercader amarg
Rafel Duran programa a la Sala Gran del TNC una versió agra de la comèdia
d’‘El mercader de Venècia’, de Shakespeare, ambientada en la crisi actual
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La xifra

10
per cent de tisorada s’aplica-
rà a Cultura el 2012; ja s’havia
previst. El TNC no vol renunciar
a obres de gran repartiment.

Foto de família de la majoria d’integrants de la companyia que representarà ‘El mercader de Venècia’ a la Sala Gran ■ PERE FRANCESCH / ACN

Duran: “El marc
és Manhattan,
però el quadre
continua sent el
que va escriure
Shakespeare”


