
espectacles DIMECRES
66 1 DE FEBRER DEL 2012

«No puc semblar un 
galant de televisió 
fent de Shylock»

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

Ramon Madaula encarna Shylock, 
el prestamista jueu que reclama 
una lliura de carn a un cristià que 
no pot pagar un deute. Ho fa en una 
moderna versió d’El mercader de Ve-
nècia, de William Shakespeare, que 
demà s’estrena al TNC.

–¿El va sorprendre que li oferissin 
aquest paper?
–Sí. Ni jo mateix me l’hauria donat, 
la veritat. Sé que abans l’hi van ofe-
rir a uns altres però no passa res, 
tinc l’ego controlat. Per fer Shylock 
no cal caure en el tòpic del vell ron-
dinaire de 60 anys. Jo ja sóc gran, en 
tinc 50. Però l’important no és això 
sinó captar l’ànima del personatge.

–S’ha deixat barba.
–No puc tenir pinta de galant de te-
levisió fent Shylock... 

–Tal com ho diu sembla que el mo-
lesti l’etiqueta de galant.
–Al contrari. El rol de galant m’ha 
donat menjar molts anys. Viure del 
teatre avui és impossible. Això no-
més ho han aconseguit dos actors: 
Paco Morán i Pepe Rubianes. Jo estic 
molt agraït a la televisió però gràcies 
al teatre he pogut tocar més tecles. 

–¿Ha vist la interpretació que Al Pa-
cino va fer de Shylock?
–I moltes més. També la de Lawrence 
Olivier, la de F. Murray Abraham... 
Recollir informació va bé però des-
prés has d’oblidar-ho tot. No pots 
copiar un altre actor. Shylock ha de 
sortir de tu, has d’utilitzar els teus 
propis recursos. M’ha resultat fàcil 

cia en el judici perquè està ofuscat 
per la venjança que és l’origen de 
qualsevol violència radical. El con-
flicte entre israelians i palestins, per 
exemple, seguirà mentre no hi ha-
gi perdó. 

–¿Connectarà amb el públic aques-
ta posada en escena de Rafel Duran 
ambientada a Wall Street?
–Acostar-la als nostres dies és un 
pretext. Aquesta obra no parla úni-
cament de diners. Tracta de la in-
tolerància i de l’amor, els dos con-
ceptes universals i intemporals. El 
muntatge s’entén des del principi 
fins al final. Confesso que a vegades 
he vist obres de Shakespeare i que 
no he entès res. Shakespeare adqui-
reix tota la seva grandesa quan les 
seves paraules arriben al públic. La 
nostra missió és servir el seu text, no 
aprofitar-nos-en. 

–¿És el seu primer Shakespeare?
–Sí. No sóc un gran amant del seu te-
atre, almenys de les obres que he vist 
muntades aquí, que generalment 
m’han avorrit. En canvi, m’agrada 
llegir Shakespeare. Abans pensa-
va que estava sobrevalorat però he 
canviat d’opinió. En certa manera 
aquest muntatge m’hi ha reconcili-
at. Tinc ganes de fer-ne més. H 
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ficar-me en la seva pell perquè em-
patitzo amb ell. Emocionalment 
l’entenc. 

–Segueixi, segueixi.
–Shylock és un ésser ferit i humiliat 
que busca venjança, una cosa molt 
humana que tots hem experimen-
tat un moment o altre. Però la set 
de venjança fa que un acabi perdent 
la raó. Shylock no atorga clemèn-

«Abans pensava que 
Shakespeare estava 
sobrevalorat, però  
‘El mercader...’ m’hi 
ha reconciliat»

Atrapats a la sala d’espera
3‘la lengua de las corbatas’ reuneix tres desconeguts davant el seu primer dia de feina

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Buster Keaton, Charles Chaplin i Jac-
ques Tati. Semblen referents diacrò-
nics però estan en l’origen de La len-
gua de las corbatas, que arriba avui al 
Tantarantana. «Em preguntava què 
seria avui una comèdia burlesca, tan 
reconeixible a l’època de Chaplin i 
Keaton», va afirmar ahir la parisenca 
Sophie Gazel de la seva creació. Seva 
és la dramatúrgia i direcció d’aques-
ta peça de teatre gestual i de text 
(una mica menys) amb tres persones 
que es troben en una sala d’espera 
davant el seu primer dia de feina.
 La lengua de las corbatas és fruit 
d’una col·laboració catalanofran-
cesa poc freqüent, i que es produ-
eix per la complicitat artística dels 

seus impulsors. Per un costat, hi ha 
Gazel i l’actor argentí Pablo Contes-
tabile, de la companyia Théâtre Or-
ganic. Per l’altre, l’inquiet actor i 
director Sergi Estebanell, punt de 
connexió amb Gazel, i l’actriu Judit 
Martín, formada en la improvisació 
i el clown i autodefinida «l’actriu 
satèl·lit». Tots quatre han format la 
companyia Los Afinados per a aques-
ta peça que vol funcionar com una 
partitura (afinada).

SORTIR DEL REALISME / Gazel va impul-
sar aquest work in progress que volia 
sortir del realisme i d’una drama-
túrgia clàssica per parlar del nostre 
temps. La idea era barrejar codis, els 
del teatre gestual i burlesc, el teatre 
de situació, el clown i el bufó. I per 

Comèdia gestual al tantarantana

parlar d’avui es va escollir un per-
sonatge com un treballador (amb 
corbata) d’una empresa moderna i 
en un espai tan asèptic, blanc i fred 
com una sala d’espera. «Un lloc on 
hi ha por de comunicar-se», subrat-
lla Gazel, que també veu la corbata 
«com una màscara» que amaga in-
seguretats i pors. Un malentès des-
encadenarà les diferents situacions 
del muntatge.

A FOC LENT / La lengua de las corbatas 
no busca el gag sinó fomentar l’hu-
mor a través d’aquestes situacions 
i s’ha cuit a foc lent, com explica el 
director del Tantarantana, Julio Ál-
varez. Els seus creadors s’han vist al 
llarg de dos anys unes 10 vegades, 
en residències d’una setmana o 10 
dies. «El que m’interessa és la recer-
ca constant en un procés artesanal 
més que la interpretació», diu Este-
banell. L’actor segueix la línia d’al-
tres projectes seus com la compa-
nyia Kamchatka o la proposta de circ 
teatral Call me Maria, de la qual era 
intèrpret i codirector. H33 Judit Martín, Pablo Contestabile i Sergi Estebanell, en una escena.
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