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Cultura i Espectacles
Adaptació lliure d’un dels clàssics més representats

El director Joan Ollé s’ha
escapat tant com ha pogut
de Shakespeare al llarg de
la seva carrera, perquè el
considera més “modern,
jove i intel·ligent” que ell:
“no l’entenc”, diu provoca-
dor. El dimecres s’estrena
a la Sala Gran del TNC una
producció amb 19 artistes
a escena. Aguantarà fins al
18 de gener. Ollé ha trobat
un punt de foscor en
aquesta peça que deu ser
“la més representada als
finals de curs dels insti-
tuts”, apunta el traductor
Joan Sellent. Més enllà de
la comèdia onírica, l’obra
aprofundeix en el món
més fosc dels personatges:
“el bosc potser els salva de
la tragèdia però els fa viure
un malson”. Ollé admet
que Puck sempre li feia
cangueli. Ara, s’ha adonat
que no cal el nèctar d’una
flor per triar l’amor equi-
vocat, fa el mateix efecte
“un gintònic a la matina-
da a Luz de Gas”.

El repartiment integra
una nòmina d’actors que
els separen ben bé 30
anys: des de consagrats,
com ara Enric Majó, Joan
Anguera, Oriol Tramvia, el
Dr. Soler, Lluís Marco i
Mercè Arànega, fins a al-
tres que pràcticament hi
debuten: Claudia Benito,
Laura Pujolàs i Pau Viñals
(Puck). El treball que ha
plantejat Ollé manté un in-
terès “quasi obsessiu” pel
vers: “Hi ha moviments es-
cènics que es componen
en el riure del vers”, diu
Sellent. En aquest sentit,
el treball d’Andrés Corche-
ro (en l’assessoria de mo-
viment) i el de Rosa Mu-
ñoz (a escena) són garan-
tia contrastada. Pel que fa
a la música, Ollé compta

amb la partitura de Manos
Hadjidakis i de Dani Espa-
sa (que també serà a esce-
na tocant en directe). El
casament del caçador Te-
seu (Pere Eugeni Font) i la
presa Hipòlita (Victòria

Pagès) són el teló de fons
d’aquesta història am-
bientada a la Grècia civilit-
zada aparentment, demo-
cràtica i bressol del teatre.
Per Arànega (Titània), la
reina de les fades sent les

pulsions de mare apassio-
nada enamorant-se del
primer que troba i que fa
tot “un al·legat ecologista”
en el seu monòleg, anun-
ciant les conseqüències
del canvi climàtic.

Com s’ha de fer una
adaptació d’un text escrit
fa 400 anys? Ollé defensa
que n’hi ha prou a llegir-lo
bé. En la seva posada en es-
cena ha evitat ser nostàl-
gic i entendre Peter Brook

quan deia que el teatre ha
d’anar “cap endavant, és a
dir cap a Shakespeare”.

El TNC fa un desplega-
ment d’activitats vincula-
des a l’espectacle. Desta-
ca l’exposició que fa una

El gintònic d’en Puck
Jordi Bordes
BARCELONA

El director Joan Ollé prepara per a la Sala Gran del TNC una comèdia amb punts
de foscor i a partir del clàssic ‘El somni d’una nit d’estiu’ de Shakespeare
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El TNC, estructura
d’estat a tot vent

L’APUNT tal·lats eternament a dalt de la piràmide i a sobre es
queixen. Amor i poder seran disseccionats cada nit al
Nacional amb el ritual antic del teatre. Cada cop que
m’hi acosto em demano per què no hi vaig més sovint.
Parlem d’estructures d’estat que ens falten, però en
tenim una que navega a tot vent i ja és major d’edat:
va fer 18 anys dimecres passat. Per molts anys!Bernat Salvà

“No tingueu por de la grandesa”, deia Shakespeare.
Joan Ollé i els dinou actors que estrenen dimecres El
somni d’una nit d’estiu a la sala gran del TNC no en te-
nen. Tampoc no en tenen, o no se’ls nota, Francesc
Orella i Rosa Renom, dos veritables animals escènics
que representen a la sala Tallers El president, una sàti-
ra incisiva sobre el poder, sobre els que viuen ins-

El 10 de novembre del
1839 es va fer la primera
fotografia a Barcelona. La
primera, a més, a tot l’Es-
tat. Dilluns es van complir
els 175 anys d’aquella fita
que va marcar l’inici d’una
nova era. Només tres me-
sos després que Louis Da-
guerre hagués presentat
el seu invent a París, als
socis de la Reial Acadèmia
de Ciències Naturals i Arts
de Barcelona els va agafar
la fal·lera d’experimentar
amb aquell curiós procedi-
ment que, per primera ve-
gada en la història, perme-
tia fixar la realitat sobre
una placa de metall. Cons-
cient de la seva transcen-
dència, l’acadèmia va or-
ganitzar una sessió foto-
gràfica oberta a tothom,
amenitzada i tot amb la
música d’una banda muni-
cipal, i va anunciar en fulls
volants i a la premsa que
sortejaria aquell daguer-
reotip primigeni. L’expec-
tació va ser màxima.

Una fotografia icònica
que es va fer al pla de Pa-
lau, en aquells moments
plaça de la Constitució, i
que es va endur cap a casa
la persona que havia com-
prat la butlleta número
56. Mai més se n’ha tornat
a saber res i no cal dir que
les esperances per trobar-
la s’han diluït completa-
ment dos segles després.
No s’ha conservat la foto-
grafia, però sí la càmera.
L’acadèmia la va comprar
al fotògraf que la va estre-
nar aquell mític 10 de no-
vembre del 1839, Ramon
Alabern. Un enginy que
ara llueix a l’exposició El
daguerreotip. L’inici de la
fotografia, que proposa
l’Arxiu Fotogràfic fins al
pròxim 28 de febrer.

I no està sol. La institu-
ció que vetlla pel patrimo-
ni fotogràfic de Barcelona
ha aprofitat aquesta oca-

sió tan especial per pre-
sentar un laboratori de da-
guerreotípia complet, gai-
rebé únic al món, que
custodia des de l’any
2010. Procedeix del
llegat d’una família
de Sant Joan de les
Abadesses, els
Blanxart, i està en
un estat de con-
servació ex-
cel·lent. Tot i que
falta la documen-
tació que ho acredi-
ti, probablement és
dels anys quaranta
del segle XIX, quan la
incipient fotografia es
va començar a socialit-
zar, això sí, durant els seus
primers temps, entre les
classes benestants.

Només cal fer un cop
d’ull a la selecció de da-
guerreotips que exhibeix
en aquesta mostra d’ani-
versari l’Arxiu Fotogràfic,
procedents dels seus pro-
pis fons i d’una altra col-

lec-
ció municipal important,
la del Museu Marès. Tots
són retrats de gent acomo-
dada que podia permetre’s
el luxe de pagar els 60, o
fins i tot 80, rals que costa-
va fer-se una fotografia en

una època en què per di-
nar se n’havien de desem-
borsar sis o per tallar-se
els cabells, un. En tot cas,
els estudis fotogràfics van
proliferar tan sols tres
anys després de l’acte fun-
dacional del pla de Palau.

Un munt de fotògrafs fo-
rans no van tardar a esta-
blir-se a la ciutat per obrir
els seus negocis, al mateix
temps que anaven aparei-
xent els primers daguer-
reotipistes catalans, en-
capçalats pel gran pioner
Maurici Sagristà.

L’Arxiu Fotogràfic no
és l’únic que ha fet

aquest viatge fasci-
nant pels inicis de la

fotografia coinci-
dint amb la seva
data commemo-
rativa. Dilluns, el
Museu Nacional
de la Ciència i la
Tècnica, una al-
tra institució amb
un fons de daguer-
reotips molt va-

luós, va recrear la
demostració pública

del 1839 al pla de Pa-
lau. Va utilitzar una cà-

mera de l’època per repro-
duir la mateixa imatge de
fa 175 anys. Ho va aconse-
guir, tot i que no és del tot
fidel, perquè avui els ar-
bres tapen la vista. Això
sí, en acabar la sessió,
també es va sortejar el da-
guerreotip entre els assis-
tents a l’acte. ■

M. Palau
BARCELONA

L’Arxiu Fotogràfic rememora en una exposició
l’impacte de l’arribada del daguerreotip a Barcelona

Els primers clics

Dos antics daguerreotips de la col·lecció municipal ■ AFB

S’han complert
els 175 anys de la
icònica, tot i que
perduda, imatge
que es va captar
al pla de Palau

mirada a la penetració de
Shakespeare a Catalu-
nya. L’arribada serà a par-
tir de l’òpera i responen
als personatges “de sang i
violència”, comenta el di-
rector artístic del TNC,

Xavier Albertí. Aquesta
exposició, que inclou ma-
terial del Museu d’Arts Es-
cèniques (MAE), presenta
teatrins del segle XIX. El
somni... va debutar a Ca-
talunya el 1903. ■

L’actor Lluís Marco, en
un instant de l’assaig de
‘Somni d’una nit d’estiu’
a la Sala Gran del TNC
■ MAY ZIRCUS / TNC

Ollé: “El bosc
potser salva
de la tragèdia
els enamorats
però els fa viure
un malson”

Dinou artistes
interpreten
el clàssic a
la Sala Gran des
de dimecres fins
passat Cap d’Any


