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SOM COM TU, SOM DE GIRONA

#TuhipintesEspai

En la lluita contra
la pobresa

TU HI PINTES

NADAL!
BON

Un somni? No ben bé. Unmal-
son? Tampoc del tot. I aquesta
indefinició constitueix sens dubte
un dels problemes (no pas l’únic)
d’unmuntatge que també en ter-
mes globals es queda en terra de
ningú. Aquí, ben cert, no hi man-
quen les qualitats. Però ni aques-
tes poden impedir la sensació de
malbaratament que produeix
l’espectacle signat pel mateix Jo-
an Ollé que, fa uns pocsmesos,
ens oferia una lliçómagistral so-
bre com apropar-se a García Lor-
ca solucionant amb talent tots els
paranys en què el podia fer caure
el preciós text de ‘Doña Rosita la
soltera’. Però que, per contra, no
sembla sentir-se tan a gust amb
Shakespeare; potser per això,
aquesta experiència en certs mo-
ments bonica però globalment
fallida constitueix només la seva
segona incursió en l’univers del

genial bard; ben bé com si l’un (el
director) s’hi esforcés, sense aca-
bar de sentir-semai a gust amb
l’altre (el granWilly).
Però tornem al principi. Expli-

cava Ollé a l’hora de presentar la
seva visió del ‘Somni’ que havia
volgut assenyalar els elements
demalson que l’obra conté dins
seu. I remarcava lamanera com
els enamorats de la història es
refugien en el bosc fugint de les

estrictes lleis d’Atenes, però,
lluny de trobar en aquest terri-
tori poblat per fades i follets un
espai de llibertat, no fan altra
cosa que passar a transformar-
se en alguna cosa semblant a jo-
guines enmans d’aquests altres
governants, potser més luxuri-
osos, però nomenys arbitraris i
egocèntrics. D’altra banda, Ollé
es referia també a l’intens ele-
ment eròtic i salvatge present en

el text i remarcat al seumoment
per Jan Kott. Però el cert és que
a Ollé li acaba finalment sortint
unmuntatge alentit que ni po-
tencia l’humor fantàstic que té
entremans (l’element en el qual
s’acostumen a recolzar una bona
part dels muntatges de l’obra),
ni tampoc té la gosadia de fer del
tot el salt cap al cantó fosc del
conte, ni explora totes les possi-
bilitats del seu erotisme desfer-
mat i efervescent: en aquest sen-
tit, sorprèn la timidesa amb què
Ollé desaprofita el tema de la
baralla quemantenen Oberon i
Titania per la possessió d’unmolt
jovenet patge, i que, en granme-
sura, és la causant de tot l’em-
bolic amb passió zoofílica inclosa
que ve després.
Ollé pren decisions que després

desaprofita (com la de conver-
tir el rei i la reina de les fades en
personatgesmolt mésmadurs
de com acostumen a ser presen-
tats), sembla sentir una escassa o

nul·la simpatia per les dues joves
parelles d’enamorats (obligats a
actuar aquí com criatures al pati
de l’escola) i resol l’esbojarrada
farsa final amb un rigor espar-
tà –començant pels encarcarats
aplaudiments d’una cort este-
reotipada en excés– que ni les
bones qualitats interpretatives
de XicuMasó poden salvar. Per
cert, Masó i el Puck de Pau Viñals
–probablement l’únic personatge
de l’espectacle que sembla estar
buscant de debò el cantó salvat-
ge de l’obra– són el millor d’un
repartiment que, malgrat la qua-
litat dels integrants, es mou sem-
pre per terrenys irregulars. Ben
bé també com si, preocupat per
ficar entre la notable escenogra-
fia de Sebastià Brosa elements
tan vistosos però alhora tan inne-
cessaris com un cotxe antic dels
de debò, a l’espectacle li hagués
faltat temps per treballar més a
fons les interpretacions.
Teatre Nacional de Catalunya.

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

La versió de Joan Ollé es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya.


