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El Festival Grec ens porta aquest cop a l'Amfiteatre de pedra, a l'autèntic teatre Grec de Barcelona
a veure un dels espectacles de teatre més potents del festival: Amor & Shakespeare. Arriba avalat
per un equip impagable: Guillem-Jordi Graells ha fet una versió/dramatització a partir de tres textos
de Shakespeare tres comèdies- que parlen d'amor. Això s'ha convertit en una gran producció que
comparteixen Annexa i el Grec i que interpreten Ariadna Gil que fa anys que no vèiem a Barcelona
fent teatre en català- Laura Aubert, Mercè Pons, Rosa Renom, Sílvia Bel, Aleix Albareda, Alex
Casanovas, Joel Joan i Jordi Boixaderas. Els dirigeix Josep M. Mestres i l'escenografia és de Pep
Duran, la traducció de Joan Sellent, el vestuari de Maria Araujo, la caracterització de Toni Santos,
la illuminació de Kiko Planas... Vaja, una ma de cracks! Ah i la Núria Andorrà interpreta la
percussió en directe, acompanyada "de vegades" per Laura Aubert. I, com que tot no pot ser
bonic, només teniu tres dies per anar-hi: del 16 al 19 de juliol. Brillo a comprar entrades! Si fa falta
ja continuareu llegint després.

Graells ha explicat que, després de molt buscar i remenar pels protagonistes amorosos de
Shakespeare, va acabar optant per tres comèdies: "És més fàcil conjugar tres comèdies que
intentar fer-ho amb tragèdies tipus Antoni i Cleopatra." Per parlar d'amor, ha escollit les parelles
Proteu i Júlia i Valentí i Sílvia de Els dos cavallers de Verona; a Benedicte i Beatriu, Claudi i Hero
de Molt soroll per no res i el quartet de dames de Treballs d'amor perduts. Però Ramon Simó ha
confessat que si hi ha algú molt expert en Shakespeare, "hi descobrirà escenes camuflades
d'altres obres."

El director Josep M. Mestres assegura, però, que "Garcia-Graells no ha triat aquests textos
arbitràriament. Ha fet una tria d'ara i aquí, una mirada a l'amor i les relacions humanes amb les
que encara ens identifiquem. I ho ha cosit molt bé!"

TEATRE DINS DEL TEATRE

El muntatge es planteja com una obra de teatre dins del teatre. Un grup d'amics d'edat madura bé,
la Laura Aubert, és més joveneta- es reuneixen per fer teatre per passar l'estona i interpreten
personatges de diverses edats. "Això provoca un efecte tendre i interessant per a l'espectador",
opina Mestres.

Com passa en les obres de Shakespeare, hi descobrirem multitud de registres, estratègies
perverses, malvades... però totes divertides i sobre l'amor, que és un tema al que "s'hi dedicava a
pensar una colla de gent que no tenia massa problemes econòmics. Si us fixeu, molts personatges
de les comèdies de Shakespeare solen ser gent ociosa amb els temes de supervivència resolts.
Per això es dediquen a menjar-se el tarro!". Entre els actors hi ha parelles i la seva relació
evoluciona en parallel als fragments de les obres que representen. No és un musical, però hi ha
força música: la percussió en directe, diverses cançons i "almenys una dansa collectiva".

Mestres confessa que omplir l'Amfiteatre impressiona: "És un repte, però és una obra coral amb
molt bons actors. Volem que la gent s'ho passi bé i calia trobar uns actors amb prou tècnica i
qualitat per afrontar un Shakespeare. Jo també volia divertir-me, tenia ganes de fer un espectacle
amable. He triat uns actors que són collegues i tots van acceptar sense saber quin paper farien!
Ens ho hem passat bé als assaigs, ara li toca al públic." Està molt content del contingut de l'obra:



"En aquest Grec que es parla molt de l'actualitat, es parla de com som i on anem i, d'això, qui en
sabia més és Shakespeare! Una frase seva pot ser un cop de puny emocional i, un vers, un tractat
de filosofia. Els seus espectacles -i aquest també- tenen molts nivells de lectura."

Ramon Simó, aquell que no volia fer Shakespeare al Grec, comença a mostrar-se un fan:
"Shakespeare no diu on som ni perquè, però tot el que diu ho signes. O ho has sentit o intueixes
que ho pots sentir", encara que: "és necessari escoltar Shakespeare però no tot el dia. Serveix per
explicar-nos coses comunes que ens commouen. El que no pot explicar, però, és la concreció
d'aquestes coses en el nostre moment contemporani", ha dit.


