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Deliciósritual
CRÍT ICA DE TEATRE

Com us plagui

Autor: William Shakespeare
Traductor: Miquel Desclot
Director: Dugald Bruce-
Lockhart
Lloc i data: Teatre Akadèmia
(18/XII/2014)

JOAN-ANTON BENACH

La col·laboració amb el Teatre
Akadèmia de Dugald Bruce-
Lockhart, actor i director de la
companyia anglesa Propeller, ini-
ciada la temporada 2013-2014,
podria tenir conseqüències ine-
quívocament positives per a l’àm-
bit teatral català, més enllà de les
gratificacions que hauran supo-
sat els dos espectacles Shakes-
peare que ha ofert el petit local
deVillarroel-BuenosAires. ElRo-
meu i Julieta de mesos enrere i,
sobretot,Comus plagui, que es re-
presentarà fins al 18 de gener,
ens han retornat la vella qüestió
de com dir els textos del clàssic i,
a més a més, en el cas d’As you
like it, la reproducció del ritme i
el clima festiu que tenen les pro-
duccions de Propeller, els inobli-
dables rituals escènics dirigits
per Edward Hall que van enri-
quir, fins la tardor de l’any pas-
sat, cinc edicions del festival
Temporada Alta.
Per parlar de l’espectacle ara

mateix en cartell, cal anotar, en
primer lloc, la magnífica dicció
del vers shakespearià de Com us

plagui, comèdia traduïda per Mi-
quel Desclot i que habitualment
es representava amb el títol d’Al
vostre gust usat en la traducció
de Josep Maria de Sagarra. La
claredat i l’expressivitat en lama-
nera de comunicar la paraula a
l’espectador ha estat, segons testi-
monis dels assajos de l’obra, més
que un interès prioritari de Du-
gald Bruce-Lockhart: una verita-

ble obsessió del director de l’es-
pectacle. Tot i les dificultats del
professional anglès per arribar a
entendre perfectament i fins al
darrer matís la versió catalana
del text, hi ha un element que no
podia enganyar l’expert i que no
és altre que l’entonació persuasi-
va, no gens declamatòria, lamusi-
calitat natural del vers que no
s’ha de confondre amb la rima. I
el director tenia la necessitat

d’oir aquesta que se’n pot dir “au-
tenticitat” de la paraula, sense la
qual, assegurava, el personatge
pot enfonsar-se fins esdevenir un
ninot sense vida. Un espantall.
Quan dic que el teatre català

en general pot beneficiar-se de la
presència a Barcelona del repre-
sentant de la Propeller, és justa-
ment perquè per la dicció defa-
lleixenmoltes produccions autòc-
tones, i aprendre de la lliçó de
Com us plagui és una oportunitat
que no s’hauria de menystenir. I
no parlem dels guanys que hau-
ria de reportar una companyia es-
table nascuda d’un acord Akadè-
mia-Propeller. De moment, i lle-
vat, potser, d’alguna vacil·lació
enregistrada a la primera part de
l’estrena de l’altra nit, el concert
verbal de la segona va ser un re-
gal inestimable.
Naturalment, la vàlua de la co-

mèdia, que el director veu com
un recordatori que tots plegats
“som criatures de la Natura”, i
que en aquest hàbitat troben la se-
va harmonia nimés nimenys que
quatre parelles d’enamorats, es
veu defensada per una interpreta-
ció coral de molt alt nivell. Ac-
tors experimentats com Jacop
Torres o el veterà Mingo Ràfols
troben bon suport en profes-
sionals més novells i per la reve-
lació d’una catecúmena ex-
traordinària: la pràcticament
desconeguda Núria Deulofeu, la
qual –no ho dubtin– fa el primer
pas devers una carrera notable. A
destacar, les aportacions musi-
cals propellerianes de Carol Rovi-
ra i força encerts en el vestuari,
objectes i escenografia de Ricard
Prat i Coll.c

Núria Deulofeu
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entitat concertada amb mitjans patrocinadors
patrocinadors de
La Kompanyia Lliure
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