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DUGALD BRUCE LOCKHART TRANSFORMA L’AKADÈMIA EN EL BOSC D’ARDEN I L’OMPLE AMB

L’ESTIL DE LA PROPELLER PER DEMOSTRAR-NOS COM N’ÉS DE SÀVIA LA NATURA

Entre aquests arbres
podrem saber qui som realment

Ja sabeu el que es diu: tot el
món és un escenari. I els homes
i les dones només som actors,
amb les nostres entrades i sorti-
des. Però el que potser no sabeu
és que aquesta afirmació, que
de ben segur tots i totes heu
escoltat unmunt de vegades
i amb la càrrega filosòfica de
la qual potser fins i tot esteu
totalment d’acord, va ser pro-
nunciada per primera vegada
quan Shakespeare va estrenar
la comèdia pastoral (així ha
sigut sovint definida)As you
like it, cap allà a final del 1599 o
principi del 1600.
I potser tampoc no sabeu

que qui la pronuncia és el
personatge d’en Jaques, un
filòsofmelancòlic que és també

R. OLIVER

L’obra dirigida per Bruce Lockhart reivindica la Natura com a espai de trobada.
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carar tant la seva veritable
identitat sexual com
la classe social mateixa, tornen
després del parèntesi al món
del qual han vingut, desitjosos
de recuperar d’algunamanera
allò que havien sigut.Però en
Jaques, que en altres temps
també havia pertangut a aquell
món, ni es planteja la possibi-
litat d’abandonar aquest bosc
en què s’ha pogut apropar a la
veritable naturalesa humana
oblidant-se de les vanitats.
En Jaques sembla estar total-

ment d’acord amb el director
d’aquest espectacle, que no
és altre que elmateix Dugald
Bruce Lockhart que hem aplau-
dit fins a quedar amb lesmans
adolorides cada cop que l’hem
vist actuar en els espectacles
shakespearians de la Propeller,
l’excepcional companyia de què
forma part. I que la tempora-
da passada ja va presentar en
aquestmateix escenari unmolt
ben rebutmuntatge deRomeu i
Julieta en què resultava percep-
tible l’aplicació de recursos pro-
pis delmodel Propeller. Això sí:
a l’Akadèmia, els personatges
femenins estan interpretats per
noies. Encara que després els
toqui passar-se l’estona disfres-
sades de noi, com és el cas de la
fugitiva Rosalina.
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l’encarregat de definir la vida
comuna obra teatral que es
desenvolupa en set actes. I que,
d’algunamanera, ve a connec-
tar amb allò queDugald Bruce
Lockhart, el director d’aquest
muntatge, considera com el
subtext que corre per l’obra: la
reivindicació de la Natura (així,
ambmajúscula) com a espai de
llibertat que ens permet retro-
bar-nos o, senzillament, desco-
brir elmés genuí de nosaltres,
fora de les limitacions imposa-
des pelmón social.
El cas és que, quan la comèdia

s’acaba, tots aquests personat-
ges que hem vist fugir d’una
cort corrupta ocupada per un
governant il·legítim, i que han
trobat aixopluc en un bosc que
els ha permès jugar als embo-
lics i, en alguns casos, emmas-


