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Què és el que separa la co-
mèdia de la tragèdia? A la
vida real, de vegades es trac-
ta d’un simple fil, d’un atzar
que capgira els fets cap a una
banda o una altra. I al teatre,
és la decisió de l’autor la que
inclina la balança en un sen-
tit o un altre. Tal com ve a dir
Lola Josa, assessora literà-
ria del somni en què estem a
punt de ficar-nos, les prime-
res escenes de la que ha aca-
bat per esdevenir la comèdia
més popular i representada
de tot el teatre de Shakespe-
are podrien derivar fàcil-

RAMON OLIVER

La comèdiamés representada de Shakespeare arriba al Teatre Nacional de Catalunya.

JOAN OLLÉ PERD EL RESPECTE A SHAKESPEARE I ENS FA PASSAR UNA NIT ESTIUENCA PLENA

D’ERÒTICA I DE FANTASIA EN LA QUAL ESTAREM EN MANS DE FADES I FOLLETS

El bosc salvatge en què els
desitjos corren esvalotats

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: JOAN OLLÉ. INT.: LLUÍS MARCO, MERCÈ
ARÁNEGA, PAU VIÑALS, CLAUDIA BENITO, ALBERT PRAT, ENRIC MAJÓ. DATA: FINS
AL 18/1. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES
ARTS, 1. PREU: 14-28€. HORARI: DE DC. A DV., 20H; DS., 17 I 21.30H; DG., 18H.

ta en el teatre shakespearià
que va ser Jan Kott (les seves
teories han sigut tingudes
molt en compte pel director
Joan Ollé), estem ficats en
l’obra més obertament erò-
tica del mestre. I en aquest
sentit, l’autor de Shakespeare,
el nostre contemporani no es
va estar de denunciar el mal
que li han fet al text aquells
muntatges que l’han tractat

de vegades com si fos “una
mena de conte dels germans
Grimm”.

Un bestiari inquietant
Si aneu a veure la d’altra ban-
da estupenda versió cine-
matogràfica de l’obra que el
gran director Max Reinhar-
dt va filmar l’any 1935 i que la
Filmoteca Nacional recupe-
ra amb motiu d’aquesta es-
trena (25/11, 20h), us troba-
reu precisament la mena de
bosc màgic ple de música de
Mendelssohn del qual Kott
renegava. I del qual Ollé ha
prescindit també, per recor-
dar-nos com feia Kott que
entre aquests arbres i entre
les mateixes paraules del text
de Shakespeare s’amaguen
bèsties gens innocents (i de
vegades, ben luxurioses). I
que, en el fons, el que té lloc
entre aquesta vegetació dins
de la qual les bruixes trobari-
en bona matèria primera per
realitzar els seus maleficis,
no és altra cosa que un tràn-
sit a través de l’animalitat.
Encara que el trànsit no duri
més del que dura un somni.
I que, un cop acabat, vingui

una companyia de mals ac-
tors amb molt bona voluntat
a tancar la comèdia repre-
sentant alhora una fantàs-
tica comèdia, l’argument de
la qual gira precisament al
voltant d’uns amors desgra-
ciats (els de Píram i Tisbe)
que acaben en tragèdia. Cal
recordar que aquests actors
preparen el seu petit espec-
tacle tronat per celebrar les
noces del duc d’Atenes. I que
el mateix Shakespeare va es-
criure la seva obra per cele-
brar la boda d’un membre de
la família Southampton, i per
ser representada al seu palau.
Per cert: encara que sembli
mentida, feia trenta-un anys
que Juan Ollé (des que va
muntar Romeu i Julieta, fins
ara la seva única experiència
amb el bard) no dirigia cap
obra de Shakespeare, segons
ell mateix diu, perquè el res-
pecta massa. No és estrany
que el retrobament es produ-
eixi precisament dins aquest
bosc tan poc respectable.

ment cap a la tragèdia. Som
en una ciutat d’Atenes que es
regeix per lleis rígides per a
les quals la voluntat d’un pare
compta molt més que les elec-
cions amoroses d’una filla. I
el pare d’Hèrmia ha decidit
que, per molt que ella estimi
Lisandre, s’ha de casar amb
Demetri. No em pregunteu
per què: els dos són bons nois,
joves i ben plantats, i els dos
disposen de mitjans econò-
mics ben sòlids. Però un li fa
gràcia al pare d’Hèrmia, i l’al-
tre, no. D’altra banda, tenim
Helena, desesperadament i
apassionadament enamorada
alhora d’aquest Demetri que

ja no li fa ni cas.
Però aquest cop, els perso-

natges decideixen fugir del
drama, fugir de la ciutat en
què impera l’ordre i la raó, i
refugiar-se en el bosc on no
hi ha altre imperi que el del
desig, l’encanteri i la crida de
la natura. Un bosc ple de fo-
llets i de fades que, per cert,
tampoc estan lliures dels
propis conflictes i picabara-
lles amoroses. Però un bosc
que, alhora, no té res a veu-
re amb la imatge asexuada
que acostumen a transme-
tre els contes de fades. Ben
al contrari: com ja va deixar
dit aquell gran especialis-


