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Ja ho va dir el gran Willy en
una obra anterior que ara no
ve al cas: les costes de la re-
gió d’Il·líria són (o, com a mí-
nim, ho eren a la seva època i
ho havien estat des de temps
molt anteriors) especialment
propícies per a la pràctica de
la pirateria. I, tot i que l’Il·lí-
ria imaginària en la qual el
mestre va acabar situant la
comèdia que ara recala al Cí-
rcol Maldà, després d’ha-
ver estat un dels espectacles
més ben rebuts del Festival
Shakespeare –i que forma
part d’aquest cicle de qua-
tre mirades que ofereix grans
obres de Shakespeare i Mar-
lowe en petit format i a preus
d’escàndol–, no coincideixi
exactament amb la real, és
clar que continua sent una
terra de pirates. No és gens
estrany, doncs, que una com-
panyia anomenada Els Pira-
tes Teatre -una formació que,
malgrat els seus tretze anys
d’activitat, al llarg dels quals
ha fet una mica de tot, des de
teatre musical i espectacles
familiars fins a aproximaci-
ons a l’univers de Brossa, en-
cara no havia abordat el tea-
tre de Shakespeare-, hagi vist
un bon botí en aquesta obra.
I que se l’hagi emportat cap a
la seva cova, situada entre les
nobles parets entapissades de
velles pintures d’aquest Cír-
col que, en altres temps, ha-
via estat la residència dels ba-
rons de Maldà. Un lloc, sens
dubte, ben adient per situ-
ar-hi la cort d’Orsino, el duc
que pronuncia unes paraules
ben encertades que, com ex-
plica la companyia, revelen
el tema central de l’obra. Tal
com diu el duc, “són tantes
les figures que el desig sap
crear, que ell sol és la supre-
ma fantasia”.

RAMON OLIVER

ELS PIRATES PIRATEGEN SHAKESPEARE I ENS PRESENTEN LA SEGONA DE LES QUATRE MIRADES SOBRE

EL TEATRE ELISABETIÀ QUE COINCIDEIXEN AQUESTS DIES A LES NOSTRES SALES DE PETIT FORMAT

No hi ha bogeria més gran
que la de sospirar per amor

NIT DE REIS (O EL QUE VULGUEU)

DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: ADRIÀ AUBERT. CIA. ELS PIRATES TEATRE.
INT.: LAURA AUBERT, ROBERT GONZÁLEZ, QUERALT CASASSAYAS, ARNAU
PUIG, AINA SÁNCHEZ. DATA: FINS A L’11/1. LLOC: CÍRCOL MALDÀ. DEL PI, 5.
PREU: 14-20 € ; TARGETA DESCOMPTE 4 MIRADES, 10 € A PARTIR DEL SEGON
ESPECTACLE. HORARI: DE DT. A DS., 20.30 H; DG., 19 H.

La companyia Els Pirates Teatre reinventa Shakespeare.

El mitjó capgirat
Em direu que un senyor duc
que es dedica a fer reflexions
com aquesta no respon exac-
tament al perfil que atribu-
ïm a un governant. Però és
que l’Il·líria de Shakespeare
és una mena de territori atí-
pic en el qual sembla que no
existeixin assumptes d’estat
més importants que els que
tenen a veure amb les passi-
ons amoroses. I ja sabeu que,
tal com assenyala el bufó de
la cort –darrere d’un nas ver-
mell trobareu la gran come-
diant que és Laura Aubert,
antiga pirata incorporada al
vaixell de la Kompanyia Lliu-
re–, on hi apareix l’amor i el
desig, és ben fàcil que, acte
seguit, hi aparegui també la
bogeria. Com diuen els Pira-

tes, la raó es pot capgirar, lla-
vors, com un mitjó; només cal
veure com actua el molt rao-
nable, molt seriós, molt puri-
tà i molt repressor Malvolio,
quan creu que s’ha convertit
en objecte amorós de la seva
senyora Olívia, i les conse-
qüències tremendes que aca-
ba tenint, per a ell.
De fet, la companyia ha vol-

gut centrar el muntatge en
aquest combat entre raó i
desgavell (o, si ho preferiu,
entre seny i rauxa) capaç de
fer que el personatge més
assenyat es comporti com
un bufó, mentre que el bu-
fó deixa anar, al bell mig de
la gresca, paraules molt as-
senyades. Que l’obra comen-
ci amb un naufragi no deixa
de ser gairebé una metàfora

del que ve després: d’una ma-
nera o altra, tots els perso-
natges acaben semblant una
mica nàufrags a la deriva que
no tenen on agafar-se, per-
què, o bé no es poden per-
metre estimar qui estimen i
estan condemnats a ocultar
la seva veritable identitat, o
bé desperten estimacions no
volgudes de les quals és difí-
cil desempallegar-se, o més
aviat tot alhora. I això fa que
aquesta comèdia admirable,
que presenta paral·lelismes

notables amb la no menys ad-
mirable Com us plagui (esti-
gueu atents: aviat les podreu
comparar), també adopti so-
vint un aire tan malenconi-
ós i lleugerament trist com
les paraules que deixa anar
de tant en tant el bufó Feste.
I també fa que, tal com indi-
ca la companyia, la comèdia
d’embolics a poc a poc s’ompli
de burles perverses, de cru-
els decepcions i de patiments
amorosos destinats a deixar
alguna seqüela dramàtica.
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Pedro Casablanc interpreta Bárcenas. FOTO: TEATRO DEL BARRIO

RUZ-BÁRCENAS

DE JORDI CASANOVAS. DIR.: ALBERTO SAN JUAN. INT.: PEDRO CASABLANC,
MANOLO SOLO. DATA: DEL 16 AL 21/12. LLOC: TEATRE LLIURE (ESPAI LLIURE).
PL. MARGARIDA XIRGU, S/N. PREU: 12-23 €. HORARI: DE DT. A DV., 21 H; DS.,
18 I 21.30 H; DG., 18.30 H.

JORDI CASANOVAS I ALBERTO SAN JUAN ENS REVELEN LA DIMENSIÓ TEATRAL DEL CAS BÁRCENAS SEGUINT FIL

PER RANDA L’INTERROGATORI DE L’EXTRESORER DEL PP A CÀRREC DEL JUTGE RUZ

La realitat és ben inversemblant

Ho diu el mateix Jordi
Casanovas, l’autor de Pàtria
i Una història catalana: és
gairebé impossible escriure
un teatre amb aspecte ver-
semblant sobre la realitat
política actual (com a mínim,
sobre algunes realitats polí-
tiques que ens toquen de ben
a prop), quan resulta que
aquesta realitat acostuma a
superar de bon tros qualsevol
mena de versemblança.
És com quan vas a veure una
pel·lícula d’aquelles que, si no
fos perquè un cartell t’avisa
que tot el que estàs veient
va passar de debò, pensari-
es que els guionistes s’han
begut l’enteniment i s’han
deixat arrossegar pels exces-
sos d’imaginació. Diu també
Casanovas que representar la
realitat com si fos una ficció
pot afavorir l’aparició d’un
pensament crític que, de
vegades, davant la perplexitat
que provoca la veritat pura i
dura, pot quedar sobrepassat
per les circumstàncies.
D’altra banda, el que no

diu Casanovas, però també és
ben cert, és que l’objectivitat

R. OLIVER jutge Pablo Ruz. “Aquesta afir-
mació no va ser certa, o sigui
que no la mantinc”, va dir lla-
vors l’extresorer del partit. I
aquest desmentiment del que
ell mateix havia afirmat que
era una veritat inqüestionable
va capgirar del tot la situació.
Per cert: si sentiu la temp-

tació de posar-vos a riure en
algun moment de l’interroga-
tori, no us reprimiu: l’efecte
grotescament humorístic que
adquireix ara, en un altre
context, també està calculat
per Casanovas i per Alberto
San Juan, director de l’espec-
tacle. San Juan el va presentar
fa uns mesos al Teatro del
Barrio, del qual és promotor,
que funciona com a coopera-
tiva al barri de Lavapiés, i que
declara de manera explícita
el desig de ser un espai guiat
per una voluntat obertament
política. Es podria dir que,
tal com ho veu San Juan, si
volem, podem.

absoluta no la pot assolir ni el
documentalista més objectiu;
d’una manera o altra, el que
veiem i sentim sempre partirà
de la seva mirada i la seva per-
cepció dels fets.
Així, doncs, i arribats a

aquest punt, més val deixar-se
de reelaboracions i escoltar
paraula a paraula el que ha
sortit de la boqueta d’algunes
de les il·lustres personalitats
que han configurat el nostre
dia a dia polític. Però, alhora,
deixant que aquestes parau-
les (de vegades, veritables
perles) les pronunciïn actors
experimentats que els dona-
ran una nova dimensió. I això
és, precisament, el que ha fet
Casanovas, reduint a una hora
de representació les quatre
hores del segon interrogatori
–aquell en què per primera
vegada es feia referència a
la comptabilitat B del Partit
Popular– al qual va ser sotmès
Luis Bárcenas per part del


