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AL
ÍCI

A P
ÉR

EZ C
assi, el senador que lidera la re-

volta contra Juli Cèsar, va mar-
car Alícia Pérez. L’actriu va po-

sar-se a la pell del personatge mascu-
lí el 2006, sota la batuta d’Àlex Rigo-

la al Teatre Lliure. El rerefons polític 
i “la capacitat de parlar de coses de la 

vida real” de Shakespeare va seduir 
Pérez, que guarda un bon record de 

Cassi perquè “simbolitza el dret a de-
cidir i la llibertat”. Aquest senador 

evidencia, segons l’actriu, “que el te-
atre és allò que passa a la societat”. 

Més enllà de Cassi, el que l’atreu del 
dramaturg és “la brutal vigència dels 

seus textos”, que demostren que 
“passi el que passi, la misèria huma-

na sempre és la mateixa”.

JOS
EP

 MA
RIA

 PO
U A

la tauleta de nit de Josep Ma-
ria Pou sempre hi ha un llibre 

de Shakespeare. Les obres del 
dramaturg són la seva alternativa 

quan no troba una lectura prou 
atractiva o que ha deixat d’interes-

sar-li. “Aleshores obro Shakespeare 
i sempre m’hi enganxo”, afirma l’ac-

tor, que ha participat a El rei Lear i Fo-
rests. Però no només dalt de l’escena-

ri s’ha posat a la pell dels personatges 
del bard. “Entre les quatre parets de 

casa m’he fet, jo sol, quasi tots els pro-
tagonistes de Shakespeare i també 

he assistit a molts muntatges”, expli-
ca. Tot aquest bagatge li ha ensenyat 

“a veure teatre i a gaudir-lo”.

LLU
ÍS M

AR
CO L

luís Marco es confessa un lector 

apassionat de Shakespeare. 
“He llegit pràcticament totes 

les seves obres i no em veig capaç 
d’escollir-ne una de sola”, admet. Un 

dels muntatges que més recorda és 
Timó d’Atenes, que va representar el 

1991 al Teatre Lliure sota la direcció 
d’Ariel Garcia-Valdés. “Ell va ense-

nyar-me a treballar l’esquema inte-
rior per interpretar els personatges 

de Shakespeare”, rememora. Marco 
va assumir el paper d’Alcibíades, un 

capità de la brigada militar autorita-

ri i dictatorial. JOA
N C

AR
RE

RA
S A

mb nou muntatges de Sha-
kespeare a l’esquena, Joan 

Carreras té molt clar què 
l’atrau del dramaturg. “Els seus ver-

sos connecten tant amb la gent que 
és impossible deslligar-se’n”, subrat-

lla. El vessant emocional dels textos 
de l’escriptor anglès commou l’intèr-

pret. “És capaç de captar les pulsions 
més humanes, com la gelosia i l’amor, 

però també les trifulgues quotidia-
nes”, emfatitza. Per això, Carreras es-

tà convençut que Shakespeare no 
passarà mai de moda. 

“JO HE FET SHAKESPEA 
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JUL
IO 

MA
NR

IQU
E “H

amlet és tan gran que tot-
hom s’hi assembla”, sen-

tencia Julio Manrique amb 
convicció. L’actor, que va encarnar 

aquest personatge el 2009 amb La 
Perla 29, recorre a una pluja d’adjec-

tius per definir-lo. “És intel·ligent, lú-
cid, tendre, cruel i brutal”. De tot el 

que li passa al futur rei, Manrique hi 
va connectar, sobretot, perquè “era 

un home de teatre condemnat a por-
tar les regnes del país”. L’intèrpret 

també guarda un bon record del Cas-
sio que va representar quan va fer Ju-
li Cèsar  amb David Selvas, Pere Arqui-
llué i Ferran Carvajal, entre d’altres. 

Més enllà de l’experiència laboral, 
aquest muntatge va ser significatiu 

perquè li va permetre “conèixer un 
grup de gent amb qui he establert 

amistat”, explica.

JOR
DI 

OR
IOL E

ndinsar-se en la vida interior de 
Hamlet va ser tota una experi-

ència per a Jordi Oriol. Mentre 
estava investigant el personatge, l’in-

tèrpret va descobrir la història d’Am-
leth, el protagonista d’una llegenda 

escandinava que, més tard, va derivar 
en el Hamlet de Shakespeare. A par-

tir d’aquí, va tirar-se a la piscina. “Vaig 
adonar-me que Hamlet parlava en re-

tòrica i podia estar sol dalt de l’escena-
ri”, diu. Aquestes van ser les primeres 

llavors de La caiguda d’Amlet, un mo-
nòleg que aborda les pors, els desit-

jos, les febleses i les heroïcitats de les 
persones. Segons Oriol, Hamlet és “el 

punt de partida per explicar la història 
de la humanitat”. 

RE”

LLU
ÍS S

OL
ER L

a relació de Lluís Soler amb Sha-

kespeare oculta un secret. L’in-
tèrpret ha participat en cinc es-

pectacles del dramaturg anglès, pe-
rò el vincle que més el lliga amb l’au-

tor no està dalt de l’escenari, sinó 
entre les pàgines d’El rei Lear. Durant 

deu anys, Soler va dedicar-se a tradu-
ir el text de l’anglès al català paraula 

per paraula, amb un diccionari al cos-
tat. “Shakespeare se’t fa molt proper 

però no l’acabes d’abraçar mai”, expli-
ca. El misteri que envolta la figura del 

dramaturg també fascina Soler, que 
admira la seva capacitat de “dir les co-

ses com ningú les ha dit mai”.

PE
RE

 AR
QU

ILL
UÉ P

ere Arquillué s’ha fet gran amb 
Shakespeare. El 1991 va entrar 

a l’univers del Bard amb Somni 
d’una nit d’estiu, dirigit per Calixto Bi-

eito. “Tenia 22 anys quan vaig inter-
pretar un personatge de Shakespeare 

per primera vegada –recorda–, però 
des d’aleshores m’ha acompanyat i he 

crescut amb ell”. Un exemple d’això és 
que Arquillué ha seguit representant 

obres del dramaturg anglès i s’ha po-
sat a la pell de figures tan emblemàti-

ques com Ricard III, Marc Antoni i 
Otel·lo. Tot i això, encara té la sensa-

ció que Shakespeare li pot donar molt. 
“Els seus personatges són tan grossos 

que no hi acabes d’arribar mai del tot”. 
Per això, no li faria res repetir les inter-

pretacions. “Les seves obres configu-
ren un joc teatral pur i molt divertit, to-

ta una aventura per als que estem dalt 
de l’escenari i també per als especta-

dors”, afirma.

PE
P G

AR
CIA

-PA
SCU

AL D
els cinc personatges shakes-
pearians que ha interpretat, 

Pep Garcia-Pascual es queda 
amb el que resulta més fàcil d’odiar. Es 

tracta de Malvolio, el majordom d’Olí-
via a Nit de Reis. Garcia-Pascual recor-

da que s’ho va passar molt bé fent-lo 
i elogia els personatges de Shakes -

peare perquè “donen molta llibertat a 
l’actor a l’hora de construir-los”. L’in-

tèrpret també admira la vigència de 
les obres. “Malgrat que els textos te-

nen més de 400 anys d’història, els 
humans ens continuem movent pels 

mateixos instints i ens preocupem 
per les mateixes coses”, diu.

FOTOS CEDIDES PER: TEATRE NACIONAL 

DE CATALUNYA, INDI GEST,  

TEATRE LLIURE, SALA MUNTANER, 

GRUP FOCUS I LA PERLA 29N.J.
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MA

NE
L B

AR
CE

LÓ M
anel Barceló s’ha posat a la 
pell de pràcticament tots els 

dolents de Shakespeare. Pe-
rò en recorda, sobretot, un. “El 2009 

vaig interpretar Ricard II en un mun-
tatge dirigit per Carme Portacelli i, des 

d’aleshores, és el meu preferit”, reco-
neix. Es tracta d’un personatge “molt 

desconegut a Catalunya” i que va su-
posar un repte per a l’intèrpret. Bar-

celó subratlla la personalitat “arbitrà-
ria, tirana i corrupta” del rei, que po-

sa a prova la seva supèrbia quan és 
derrocat. Per a l’actor, Ricard II “és el 

protagonista més sorprenent de Sha-
kespeare en una obra que permet 

viure els seus alts i baixos d’inici a fi”. RA
MO

N M
AD

AU
LA “E

ncara no he fet un Shakes-

peare que m’hagi satisfet del 
tot”, opina Ramon Madaula. 

L’actor va interpretar Shylock a El mer-
cader de Venècia  del Teatre Nacional 

de Catalunya el 2012 i també va parti-
cipar en el Romeu i Julieta que es va re-

presentar al Romea el 1982. Malgrat 
tot, lamenta que “amb Shakespeare 

fem el que ens dóna la gana”. Madaula 
critica els “invents” escènics i demana 

“més humilitat” a l’hora de donar forma 
als textos de l’escriptor. També admet 

que ningú és responsable d’aquesta si-
tuació i manté l’esperança que pugui 

participar en un espectacle que li per-
meti “explicar bé” alguna de les histò-

ries escrites pel dramaturg.FR
AN

CE
SC 

OR
ELL

A L
a tempesta que va dirigir Lluís 
Pasqual el 2006 ha esdevingut 

un record preciós per a Fran-
cesc Orella. L’intèrpret va encarnar 

Pròsper al costat d’Anna Lizaran, que 
interpretava Ariel, l’esperit de l’aire. 

Tot i el caràcter sever del seu perso-
natge, Orella en subratlla, sobretot, la 

tendresa i la bondat. “Pròsper és un 
home ambivalent que traspua els 

clarobscurs dels éssers humans”, 
destaca. La voluntat de fer el bé del 

personatge fascina Orella fins al punt 
que en reivindica la humanitat, per-

què “malgrat ser vist com un dicta-
dor, Pròsper corregeix les injustícies 

i afavoreix l’amor”. CA
RL

OT
A O

LCI
NA L

a primera vegada que Carlota Ol-

cina va submergir-se en l’uni-
vers shakespearià va ser el 2011 

amb Julieta & Romeo, una adaptació de 
la clàssica tragèdia romàntica. Per a Ol-

cina, encarnar la Julieta va suposar en-
dinsar-se en “un món enorme, ple 

d’una sensibilitat exquisida”. En un ini-
ci, l’actriu va sentir “molta por i respec-

te” per Shakespeare, ja que “és un au-
tor que s’ha fet i interpretat molt”. L’es-

tructura en vers del text també la im-
pressionava fins que va aconseguir 

entendre’l. Olcina recorda que alesho-
res va descobrir “que realment és pre-

ciós i que els versos surten de mane-
ra natural quan connectes amb els 

sentiments dels personatges”.
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