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Joan Ollé (Barcelona, 1955) va di-
rigir l'any passatDoñaRosita la sol-
tera, de Federico García Lorca, al
Teatre Nacional de Catalunya. Ara
acaba d'estrenar, a la mateixa Sala
Gran del TNC, El somni d'una nit
d'estiu, de William Shakespeare.
Ollé ha dirigit molt teatre del segle
XX i ha fet algunes incursions en
el repertori de segles anteriors, pe-
rò no tenia gaire interès precisa-
ment en aquesta peça de Shakes-
peare. Acabat aquest muntatge
confessa que ha redescobert un
clàssic que havia menystingut. En
el seumuntatge, JoanOllé conver-
teix el bosc d'Atenes, on escapen
els amants fugint de les lleis que
impedeixen el seu amor, en una
menadepaisatge surrealista al llin-
dar de la tenebra i la desolació,
molt proper als paisatges calcinats
de les batalles de la Primera Guer-
raMundial. La comèdia es fa agra,
com si Shakespeare hagués rebut
unencàrrec per fer riure enunmo-
ment en el quevolia parlar d'aspec-
tes massa seriosos de la condició
humana. Un punt de vista que res-
ta frescor i afegeix gravetat, una
opció, però, que respira arreu els
trets de la signatura Ollé. Farà bé
l'espectador d'apropar-se al mun-
tatge sense gaires prejudicis.

El seu teatre ha girat al voltant de la
paraula i de la poesia de l'objecte, pe-
rò sense gaire preocupació per la his-
tòria que s'explica?
Jo com a espectador sóc horrible,
tot em despista. Només entenc el

teatre quan me l'expliquen molt
bé, com si expliquessin un conte a
un nen petit. Un dia li vaig pregun-
tar a la Sílvia Pérez Cruz “com és
que fraseges tan collonudament
bé?” i em va dir, “perquè la meva
mare m'explicava els contes molt
ben explicats”. Poso en primer
terme la paraula per explicar mu-
sicalment els arguments. Jo diria
que el meu teatre cada dia més vol
assemblar-se a la música, o sigui,
que tots els signes que hi ha a l'es-
cenari estiguin harmonitzats.
Potser de gran m'agradaria ser
Strehler que és qui crec que ho va

fer perfectament. Per això tinc
molt a prop l'Andrés Corchero i
sempre treballo amb músics. M'a-
gradaria que tot fos harmoniós i
harmoniós pot ser una cançó dels
Rolling Stones ouna sonata deMo-
zart. El meu pare em deia que la
Barcelonadels anys cinquanta sem-
blava una pel·lícula d’Ernst Lu-
bitsch, perquè els homes cedien el
pas a les dones i tothom caminava
elegantment.

Malgrat que així s'aparti de la rea-
litat?
Jo faig teatre per apartar-me de la
realitat. Ha estat collonut aquests

“Vaig a Madrid a fer
‘Los cuentos de la
peste’, de Vargas Llosa:
si expliques contes la
pesta no et pot agafar”
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Teatre /Entrevista a JoanOlléEl director català
estrenaunanovaversió d’unaobrade
Shakespeare, autorque tornapermanentment
als escenaris. Parlemambell sobre la seva visió
d’aquesta obra i sobre les adaptacions dels clàssics

El somni
esdevé
unmalson

El director
d’escena Joan Ollé
fotografiat
recentment al TNC
durant els assajos
de l’obra de
Shakespeare
FOTO SERGI ALCÁZAR
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drid (al Teatro Español) i El somni
d'una nit d'estiu a Barcelona. A El
somni els amants fugen de la ciutat
per poder arribar a viure amb lli-
bertat.Mario Vargas Llosa diu que
la ficció ens salva de la realitat, ara
aniré aMadrid a fer Los cuentos de
la peste, de Vargas Llosa, on la gent
fuig a una finca dels afores per ex-
plicar-se contes perquè si t’expli-
ques contes la pesta no et pot aga-
far. Ara penso que la política és un
teatre fastigós.

Quan fa un clàssic com el que dirigeix
ara, esmira la tradició de la represen-
tació d'aquest clàssic?
Bona pregunta. Quan m’he d’en-
carar amb un clàssic d'entrada me
les tinc amb un tipus uns segles
més jove que jo. Tu i jo portem
vint segles a l’esquena, però Wil-
liam Shakespeare només en por-
tava setze. Havia conegut molta
menys merda que nosaltres. Esta-
va en el Renaixement. Tot comen-
çava. Naturalment que et pregun-
tes: com representar Shakespeare?
I mires la història de la seva re-
presentació des de The Globe fins
als darrers muntatges dels joves
creadors. Llavors penso que
Shakespeare era molt més jove
que nosaltres i per això no està
mort i nosaltres estemmalalts. Pen-
so que l'autèntica modernitat és la
bona lectura. A mi El somni d'una
nit d'estiu nom'agradava, em sem-
blavaunaobrade fades i follets, pe-
rò la culpa erameva per ser beneit.
Gràcies al Xavier Albertí, que me
la va proposar, gràcies al René
Girard (autor de Shakespeare. Los
fuegos de la envidia, Anagrama),
gràcies al mestre Peter Brook en la
llunyania, i gràcies a la Lola Josa,
catedràtica de literatura que m'ha
ajudat, he intentat fer una lectura
satisfactòria i m'he adonat fins a
quin punt havia estat burro en no
considerar Shakespeare el nostre
contemporani, com diu Jan Kott
(Shakespeare nuestro contemporá-
neo, Alba Editorial). “A la vejez vi-
ruelas”.

No té res de naïf.
Naïf és qui no sap. Shakespeare ho
sap tot. El quepassa és queShakes-
peare va escriure El somni... per a
la boda d'un amic i havia de guar-
dar les formes. L'autèntic títol
d'aquestapeçahauria de serElmal-
son d'una nit d'estiu. Jo he après
més amb aquesta obra que amb
molts anys de fer teatre, no sé com
anirà, potser no val res, però jo hi
he après teatre.Heaprès queel tea-
tre és més important que la vida,
que la vida és teatre, un joc de mi-
ralls. Quan el comteTeseumira els
comediants, sóndos teatres enfron-
tats, tu i jo ara, estem fent teatre.

Ha representat Lorca, Gombrowicz, Vi-
trac. Li ha interessat la cultura i el tea-
tre d'entreguerres.
És una casualitat. Ferran Toutain,
quem'ha traduïtmoltes d'aquestes
obres, acaba de publicar un assaig

on ve a dir que tot és mentida, tot
és imitació. I un dia em va dir
“Ollé, no saps com t'agraeixo les
obres que m'has donat a traduir.
M'has ofert traduir Vitrac, Iones-
co, Gombrowicz i Camus, que són
els meus referents del segle XX i
no hi havia pensat”. Lorca menja a
banda. Però suposoque somdel se-
gleXX i llegeixes coses que et que-
den; jo a Lorca el vaig estimar per
coses que no tenien res a veure
ambel teatre, però tambépelmun-
tatge d’El público de Lluís Pasqual.
Camus perquè era guapo i per ha-
ver-se follat la María Casares.

Què li sembla l'experimentació post-
moderna amb les clàssics, la multipli-
citat de signes sobre l'escenari? Aca-
ba de dir que busca l'harmonia.
Els clàssics tenen la desgràcia per
a ells i la sort per a nosaltres d'es-
tar morts. Podem fer amb ells el
que vulguem, millor que no posin
comissaris per decidir què es el
que es pot fer o no amb un clàssic.
Jo agrairia que s'entengui el que
passa. Moltes vegades he vist clàs-
sics representats en llengües que

no entenc en els quals he entès
perfectament el que passava. Per
la colla de signes que jugaven a l'es-
cenari. Demano que m'expliquin
coses (escènicament) i a poder ser
a l'alçada de qui les va escriure.
Shakespeare hauria flipat amb al-
guns dels muntatges de les seves
obres per part de Strehler o Brook,
no sé si es mataria a palles o no li
agradaria gens, però poc es podia
esperar que de la seva obra sortís
el Rei Lear de Bergman o elHam-
let de Chereau.

També el seu era un públic molt dife-
rent.
Sí, però sabia coses. Quan els seus
personatges feien parrafades mi-
tològiques, el seu públic els seguia.
A més, en el cas concret de Sha-
kespeare era un codi totalment
diferent: les dones eren represen-
tades per homes.M'encantaria ha-
ver estat en una representació a
The Globe.

Per atènyer la complexitat humana,
Shakespeare ha de fer dos mons a ‘El
somni’: la cort d'Atenes al costat de

l'espai desregulat del bosc. El dia, i la
nit.
A la molt democràtica Atenes els
amants han de fugir perquè sinó
les lleis condemnaran a la mort la
noia, o bé la condemnaran a la
reclusió i la castedat de per vida.
Lisandre i Hèrmia decideixen
anar al bosc, no crec que sigui ni
per la llei ni per res, és més aviat
buscant l'aventura que fugen. El
que passa és que al bosc hi ha
altres lleis, perquè Oberon i Tità-
nia estan en discòrdia i com que
els déus estan en discòrdia els
amants estan en discòrdia. Només
tornarà la concòrdia a l'amor quan
els déus refacin la seva concòrdia.
La llei del bosc és la no-llei, això de
Puck és accessori. La dona és molt
poca cosa en època de Shakes-
peare i a més això de l'amor de
debò és molt relatiu. Un home que
s'acaba de casar aquella mateixa
nit, en la mateixa celebració del
seu casament pot conèixer una al-
tra dona i convertir-se aquesta en
la dona de la seva vida. Shakes-
peare tot això ho sabia, la seva
obra va d’això. |

A les fotogra-
fies, diversos
moments dels
assajos
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