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Deu dones per reviure Shakes-
peare és sens dubte una bona pi-
cada d’ullet a la història. Si al tea-
tre isabelí tots els actors erenho-
mes, perquè ocupar actrius esta-
va prohibit, ahir a la nit Lluís
Pasqual va fer pujar a l’escenari
del Teatre Lliure de Montjuïc
sis actrius i quatre cantants fe-
menines per fer ressonar de nou
l’amor de les obres i els sonets
de Shakespeare. Per fer d’ho-
mes i de dones enamorats, gelo-
sos, mancats de raó, enlluernats
pel mateix enamorament. Per
ser Romeu i Julieta, Troilos i
Crèssida, Otel·lo i Desdèmona.
“Per quina raó només dones
com a intèrprets? Doncs no ho
sé”, es va respondre Rosa Maria
Sardà a l’inici delmuntatge. “Pe-
rò abans tot ho feien els homes i
ningú no deia res”, va prosse-
guir entre les rialles del públic
que omplia la sala. I va avisar
que no és que els faltessin ho-
mes, però que no apareixerien
fins al final. Així que les dones,
amb tres músics, van prendre
l’escena i ja no la van deixar fins
a la grandíssima ovació final que
va reconèixer un treball elegant,
amb molt humor i sense exces-
sos horaris –una hora i deu mi-

nuts de delicatessen– malgrat
que Shakespeare podria donar
per a segles.
Era Love for Shakespeare, un

muntatge d’un sol dia però que
si no fos per l’elevat nombre d’in-
tèrprets –i per com de difícil és
reunir-les– podria estar molt
més temps a la cartellera i que
Lluís Pasqual ha programat com
a bateig de gala per a una tempo-
rada en la qual el Lliure posa es-
pecial atenció en els textos del
dramaturg anglès: un dels espec-
taclesmés esperats ésEl rei Lear
protagonitzat per Núria Espert.

Ahir a la nit van ser altres do-
nes les que van prendre la parau-
la. Un elenc que només Pasqual
pot reunir: Rosa Maria Sardà,
Emma Vilarasau, Laia Marull,
Mercè Sampietro, Míriam Iscla
i Laura Conejero, més les can-
tants María Hinojosa, Lídia Pu-
jol, Maika Makovski i Judit
Neddermann. I totes van arren-
car grans aplaudiments i no po-
ques emocions, com Laia Ma-
rull, que igual era una Julieta ca-
paç de transmetre tota la felici-
tat que li produeix Romeu –en-
carnat per una Laura Conejero
que va ser hilarant després com
a Crèssida– que encomanava
com a Desdèmona el pànic que
li causa un Otel·lo –ferotge
Emma Vilarasau– que l’avisa
que la matarà.
I si les actrius van estar soltes

donant vida sense cap esceno-
grafia i amb el guió a lamà a tots
aquests personatges de Shakes-
peare que continuen amb nosal-
tres, les cantants van arrasar: la
soprano María Hinojosa can-
tant If music be the food of love
de Purcell i An Sylvia de Schu-
bert, i Lídia Pujol, JuditNedder-
mann i Maika Makovski –im-
mensa– musicant sonets de
Shakespeare. Per acabar, van ar-
ribar homes, però en pantalla:
uns joveníssims Ben Kingsley,
Ian McKellen, Hugh Laurie –el
doctorHouse– i Stephen Fry re-
flexionant sobre donar vida a
Shakespeare però també rient
com només ho poden fer els bri-
tànics de les rocambolesques in-
terpretacions que de vegades es
fan de les seves paraules. Per
amor a Shakespeare, esclar.c
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Rosa Maria Sardà, dempeus, en un moment de l’espectacle Love for Shakespeare, en el Lliure
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