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CRÍTICA // TEATRE

'OTEL.LO I MOLT SOROLL...', Shakespeare essencial

• Intel.ligent reconversió de dues obres de Shakespeare en poesia escènica

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTORS Mary i Charles Lamb
TEATRE Versus Teatre
ESTRENA 16 de desembre

Els germans Mary i Charles Lamb van recollir el 1807 en forma de narracions (Tales from Shakespeare)
una vintena de relats basats en comèdies i tragèdies de l'autor de Hamlet. La temporada passada les
actrius Anna Güell i Mercè Anglès en van afrontar un, i ara ho fan amb un segon, que aglutina Otel.lo i
Molt soroll per no res. Els resultats són mag- nífics: estem davant un espectacle imaginatiu i
entranyable, ple d'humor i ironia, que crea una seductora poesia al llarg d'una mica més d'una hora de
representació.
L'espectacle s'estructura a base de continus canvis entre les dues actrius, que són, en diferents
moments, narradors de la història, personatges d'aquestes dues obres o, simplement, intèrprets. El
mèrit és que la dramatúrgia té un pes important en la funció; la proximitat de l'actriu a l'espectador, un
agraït atractiu, i la simplicitat del muntatge, un cant a la imaginació. El resultat constitueix una intel.ligent
resolució dels problemes que necessàriament comporta la multitud d'escenaris i situacions que
apareixen a les dues obres.
És difícil fer distincions entre Güell i Anglès, encara que ressaltaria l'exhibició de registres i gestos de la
segona. Però el que realment funciona a Otel.lo i Molt soroll... és l'aparent simplicitat del que veu
l'espectador, encara que hi siguin evidents les moltes hores de treball. En l'apartat de direcció figura
l'inusual concepte de "sota la batuta", i se cita Anna Lizaran i Ferran Madico. Seductor, esplèndid i
recomanable espectacle.
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