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Tant els directors com els intèrprets s’estrenen amb una obra de l’autor de «Hamlet» i «Somni d’una nit d’estiu»

Shakespeare 'debuta’ al Sant Vicenç
El teatre creualtenc presenta un fresc «Molt soroll per no res» fins el 12 de maig

CARLES CASCÓN

Si la pel·lícula de Kenneth 
Branagh de 1993 és el primer 
que ve al cap quan un pensa 
en Molt soroll per no res, segu
rament es trobarà a gust en la 
versió que estrena avui (22h.) 
el Teatre Sant Vicenç de la 
comèdia de Shakespeare.

Els directors, Oriol Alguersu- 
ari i Montserrat Azanuy, han 
incorporat elements del film a 
l’obra més assequible i versio- 
nada del dramaturg. La cançó 
de la pel·lícula, sense anar 
més lluny, s'ha versionat i tra
duït per fer-la sonar, en directe 
o gravada -am b Eloi Garcia a 
la guitarra-, en diferents ocasi
ons de la funció per convertir
ia en una mena de ’ leit-motiv' 
de l’obra.

Bé, el Sant Vicenç s ’es

trena amb un Shakespeare 
després d’una programació 
orientada al públic familiar. 
«És un repte molt important, 
és una obra molt complicada 
-adm et Alguersuari-. Hi surt 
força gent, hi ha complexitats 
d’ interpretació... però crec que 
estarà a l ’alçada. Hem fet una 
comèdia agradable, simpàtica 
i molt dinàmica».

Repartiment
Per a vertebrar les sucoses 
relacions i equívocs entre 
homes i dones, els seus impre
vistos, traïcions i sarcasmes 
al voltant de l’amor, el repar
timent l'encapçala el propi 
Oriol Alguersuari junt amb 
Marta Balada, Jordi Canela, 
Jesús Serra, Jordi Cantó, Núria 
Bofarull i Xeui Jiménez.

La versió parteix del text de

i
El vestuari ha estat confeccionat expressament pel centre

Salvador Oliva i busca la fres
cor que pugui captivar un ampli 
públic. «En aquesta obra hi ha 
de tot, moments còmics, ale
gres, música, algun moment 
de drama... És el que em va 
agradar a mi», conclou el direc
tor, que ja va agafar les regnes 
de Que bonic és viure, Primera 
plana o El mètode Grònholm, 
totes elles amb ressonàncies 
cinematogràfiques, per cert.

Amb el seu ball de màsca
res, coreografiat per Ariadna 
Céspedes, el muntatge es 
veurà dissabtes a les 22h. i 
diumenges a les 18h. fins el 
12 de maig.

L'equip de vestuari del centre 
ha confeccionat expressament 
per a tots els personatges la 
indumentària, tot cuidant-ne 
els detalls. El decorat recrea 
el jardí d'una vila senyorial ■
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