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A
mb la seva habitual i
tranquil·la sornegue-
ria, JoanOllé va con-
fessar ahir que quan
el director del TNC,

Xavier Albertí, el va cridar per
muntar El somni d’una nit d’estiu
el primer que va pensar és que no
li agrada fer obres de Shakes-
peare “perquè no l’entenc, per-
què suposa veure’s les cares amb
un tipus que és mil vegades més
intel·ligent, modern i savi que tu.
La batalla està perduda abans de
començar”. A més, respecte a
l’obra concreta, li van passar pel
cap les paraules de Samuel Pepys
al segle XVII: “És la peça més in-
sípida i ridícula que he vist mai”.
Per acabar-ho d’adobar, diu, el fo-
llet Puck li provocava iu-iu.
Tot i això, admet, va descobrir

que estava equivocat. Que s’havia
de menjar les seves paraules.
Que El somni d’una nit d’estiu és
molt més que una comèdia ro-
màntica que resulta ideal per a
les funcions escolars de final de
curs. Que és un viatge ple d’ares-

tes fosques i crueltat. “Vaig tor-
nar a llegir a RenéGirard i la seva
obra Shakespeare (Los fuegos de
la envidia) –publicada per Ana-
grama– i vaig entendre que en
realitat aquesta obra és el malson
profund d’una nit d’amor.
L’amor és molt mala bèstia. Tots
a la peça reclamen el true love,
l’amor autèntic, però mentre no
arriba, fan el que fem habitual-
ment els humans: imitar. Imitar
un gest que ens agrada, una pa-
raula, els desitjos de l’altre. So-
miem i representem. Som una
capseta buida on entre tots fem
veure que fem”.
De fet, per al traductor de

l’obra, Joan Sellent, “Shakes-
peare és precursor de moltes co-
ses, també de Freud i Lacan. La
figura del follet Puck a l’obra po-
dria ser l’inconscient. No és es-
trany que la psiquiatria del segle
XX hagi dedicat tantes pàgines a
Shakespeare i a aquesta obra”.
I amb aquesta base i amb un re-

partiment esplèndid, dels que ja
no es veuen, amb ni més ni
menys que 18 intèrprets encapça-
lats per Mercè Arànega i Lluís
Marco, Ollé estrena dimecres vi-

nent aquesta obra d’amor, sexe,
filtres amorosos i equívocs a la Sa-
la Gran del Teatre Nacional, on
estarà fins al 18 de gener.
Una peça que s’ambienta, re-

corda Ollé, a l’Atenes clàssica,
una ciutat que funda la democrà-
cia i el teatre però on els pares de-
cideixen el futur dels fills. Si no
accepten casar-se amb qui els di-
uen, els podenmatar. “Hèrmia es
vol casar amb Lisandre, però el
seu pare vol casar-la amb
Demetri perquè va vestit igual
que ell i porten el mateix barret.
Així que Hèrmia i Lisandre s’es-
capen al bosc, a la llibertat... però

on també hi ha lleis. On Lluís
Marco dóna vida a Oberon, rei de
les fades, iMercè Arànega a Tità-
nia, la reina. El bosc potser salva-
rà els amants de la tragèdia, però
els farà viure un malson brutal:
cadascú abandona, traeix i humi-
lia l’altre. I tot podria acabar en
sang si no fos perquè el bon rei
Oberon, malenconiós i que ja les
ha vistes de tots colors, li diu al
follet Puck que prou tenen amb
ser mortals aquests quatre xim-
ples, que ho eviti”.
Shakespeare, diu, va escriure

l’obra per al casament d’un amic,
per entretenir, però també va po-

sar “aquesta mica de verí que ne-
cessita tot bon perfum: hi ha càr-
regues de profunditat que quatre
segles més tard comencem a des-
cobrir”. Càrregues que exploten
al ritmede lamúsica del composi-
tor grec Manos Hadjidakis i que
Dani Espasa ha adaptat el piano
en una obra que Ollé no ha vist
necessari portar a nous terrenys:
“L’intent de ser contemporanis
de Shakespeare és intentar lle-
gir-ho bé, no depèn del vestuari
ni dels efectes. Com diu Peter
Brook, el teatre ha d’anar sempre
cap endavant, és a dir, cap a
Shakespeare”.c

Una escena d’El somni d’una nit d’estiu amb Mercè Arànega, que dóna vida a Titània, al centre
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JoanOllé destapa la cara cruel d’‘El somni
d’una nit d’estiu’ al TNC amb 18 actors

Shakespeare
iel costat fosc


