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Primera fila    icult
El festival d’estiu de Barcelona

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«L’home per naturale-
sa és inconstant». «Quan 
l’amor t’humilia, no hi 
ha un altre càstig com-

parable al món». «L’amor és el teu 
amo i et domina com vol»... Són al-
gunes de les encertades sentències 
que va deixar William Shakespea-
re, el mirall més gran de l’ànima hu-
mana, en boca dels seus enamorats. 
De Proteu i Valentí, d’Els dos cavallers 
de Verona, i les seves preteses Júlia 
i Sílvia; de Benet, 
Beatriu, Claudi 
i Hero, barallats 
a Molt soroll per 
no res, i dels cava-
llers i dames de 
Treballs d’amor per-
duts. Amb tots ells, 
el director Josep 
Maria  Mestres 
i el dramaturg  
G u i l l e m - J o r d i 
Graells han con-
cebut Amor & Sha-
kespeare, la gran 
aposta teatral d’a- 
quest Grec, que 
es representa fins 
al 19 de juliol a 
l’amfiteatre. Un repartiment de lu-
xe afronta els neguits de l’amor: 
Jordi Boixaderas (Benet), Sílvia Bel 
(Beatriu), Ariadna Gil (Sílvia), Joel 
Joan (Proteu), Àlex Casanovas (Va-
lentí), Rosa Renom (Júlia), Aleix Al-
bareda (Claudi), Mercè Pons (Hero) i 
Laura Aubert. 
 Mestres va voler deixar al marge 
les tràgiques grans passions del bard 
(Romeu i Julieta, i Marc Antoni i Cleopa-
tra) per donar un to «festiu i ama-
ble» a l’espectacle, en català i cons-
truït com una funció metateatral, 

Ariadna Gil, Joel Joan, Sílvia Bel, 
Jordi Boixaderas i Àlex Casanovas 
figuren a la coral ‘Amor & Shakespeare’

inconstància de l’amor. Sobretot els 
homes, que correm darrere de les 
dones i ens enamorem de la prime-
ra que passa. Quedem retratats com 
beneits», afirma l’actor, que recrea 
el «capullo integral» de Proteu, un ca-
valler que «es creu molt enamorat 
de la Júlia fins que apareix la Sílvia, 
la dama que pretén el seu amic Va-
lentí», 
 Establerta a Madrid, Gil tor-
na a enfrontar-se a una obra en ca-
talà, després de més de tres lus-
tres, amb el personatge d’una dona 
«molt enamorada que, igual que el 
seu estimat, Valentí, no expressen 
el seu amor. Se’l miren». L’actriu  
–que l’any passat va fer algun bolo a 
Catalunya amb Los hijos de Kennedy i 
fa tres anys va estar al Tívoli amb Un 
tranvía llamado deseo»–, està encan-
tada amb la seva estrena al Teatre 
Grec. «Em fa molta il·lusió, a més és 

la primera vegada 
que actuo a l’aire 
lliure. És una ex-
periència única». 
De la inabasta-
ble obra del bard 
destaca la seva 
«atemporalitat»: 
«Segueix emocio-
nant perquè par-
la de sentiments 
en què et reconei-
xes perfectament 
avui i amb parau-
les molt més bri-
llants». 
 Per Renom, la 
grandesa de l’au-
tor radica en el fet 

que «no dóna lliçons, no jutja els seus 
personatges ni fa moralines tontes». 
Es limita a mostrar totes les possibi-
litats de l’ésser humà perquè el pú-
blic s’hi vegi reflectit. «Les dones de 
l’obra volen donar una lliçó als ho-
mes, però elles també fan coses estra-
nyes, perden el cap. Per amor tot s’hi 
val», exposa Renom, que convé com 
el seu personatge que «l’amor en si 
no mata». Els nocius són els efectes 
colaterals: les obsessions, la gelosia... 
 L’escenari, cobert de fusta, apro-
xima l’acció a la platea i al fons s’han 

que comença amb el mateix Mestres 
donant els últims consells a la com-
panyia. Salten a escena els cavallers 
de Treballs... –peça que obre i tanca 
el muntatge–, que es proposen re-
primir les seves libidos per entregar-
se durant un temps a l’estudi. Però 
apareix el quartet de dames que els 
canviarà la partida. Per distreure’s, 
elles plantegen que es posin tots a 
fer teatre, alguna comèdia romànti-
ca del bard –ells preferirien les aven-
tures de Lancelot–, i prossegueix el 
joc escènic amb les mateixes pare-

lles d’aquesta comèdia repartides a 
Els dos cavallers de Verona i Molt soroll... 
Els més entesos, apunta el director, 
caçaran alguna referència a altres 
comèdies de l’autor (Al vostre gust...). 
La jove Aubert s’encarrega d’embas-
tar les dues trames i es multiplica en 
breus personatges (Puk, criats, frare, 
rei...), a més de tocar el violí. 
 
ELS «CALÇASSES» DE VERONA / «Nosaltres 
som els dos calçasses de Verona», 
deixa anar Joel Joan, incloent en el 
pack Valentí. «El tema principal és la 

33 L’elenc d’‘Amor & Shakespeare’.

FERRAN SENDRA

El Grec estrena a l’amfiteatre dues grans produccions inspirades en 
obres del dramaturg més universal amb l’amor com a epicentre. Josep Maria Mes-
tres dirigeix la comèdia ‘Amor & Shakespeare’ i el francès Roland Auzet estrena 
‘Ninet’InfernO’ a partir d’‘Els sonets’ del bard i amb l’OBC.

Gil (amb barret parlant 
amb Casanovas), 
Renom, Bel i Pons,  
a l’obra. 

‘in love’
Shakespeare

TEATRE MUSICAL AMB L’OBC

Amb Els sonets de William Shakes-
peare com a fil conductor i el clar 
ressò de la relació que va mante-
nir el cineasta Pasolini amb el seu 
actor fetitxe, Ninetto Davoli (el 
mateix títol l’al·ludeix), el presti-
giós director i compositor fran-
cès Roland Auzet ha creat Ninet’In-
fernO, espectacle que s’estrena-
rà el 25 de juliol (única funció) a 
l’amfiteatre de Montjuïc. «La dra-
matúrgia tracta d’un fracàs i dels 
turments pel desamor d’un home 
vell enamorat d’un jove», explica 
el director, que s’interroga tam-
bé sobre la vellesa i el sentiment 
d’injustícia que li sobrevé al pro-
tagonista quan s’enfronta a la jo-
ventut. 

I. F.
BARCELONA

El turment  
d’un vell cor 
Pascal Greggory i un acròbata recreen la passió 
d’un home gran per un de jove a ‘Ninet’InfernO’ 

 Auzet ha concebut una peça de 
teatre musical per a un actor (Pas-
cal Greggory, que interpreta l’ho-
me gran), un acròbata (Mathu-
rin Bolze, el jove), i una gran or-
questra: l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya 
(OBC), sota la direcció de Steven  
Schick. 
 Auzet, que també firma la músi-
ca, adjudica a l’orquestra el paper 
del «gran animal, reflex de la multi-
tud en detriment de la recerca per-
sonal de la veritat i del bé», que va 
deixar escrit Plató a República. «La 
formació actua de contrapunt i té 
la funció artística de l’antic cor. Ex-
pressarà musicalment el conjunt 
dels prejudicis de la multitud i la 
multitud mateixa sota la forma 
de l’opinió pública. És el cos soci-
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col·locat arbres que harmonitzen 
amb la muntanya (idònia per als 
màgics boscos del bard). Mestres 
ha optat per la simplicitat, «com 
feia l’autor, i deixa que el públic  
s’imagini els interiors amb l’ús 
d’alguns detalls. «Les paraules 
són les protagonistes», destaca. 

VESTITS D’ÈPOCA RECICLABLES / Les 
paraules i el preciós vestuari dis-
senyat per María Araujo. Vestits 
d’època reciclables: traient les 
gorgeres isabelines (els pompo-
sos colls) o un botó de la faldilla 
passen de la festiva elegància al 
dol. Tampoc passen desapercebu-
des les perruques d’estètica bur-
toniana ideades per Toni Costa, 
amb aquells exagerats volums 
que lluïa Helena Bonham-Carter 
a Sleepy Hollow o Alicia al país de les 
meravelles. Coses de la seva llavors 
parella, l’excèntric i enginyós 
Tim. 
 Al costat de l’elenc sobre l’es-
cenari hi ha un set de percussions 
amb què Núria Andorrà interpre-
ta els efectes sonors i la música 
creada per Jordi Domènech. A ex-
cepció d’una ària de Schubert, A 
Sílvia, adaptada perquè Proteu 
(Joan) li canti a Sílvia els seus ne-
guits. També canta Boixaderas, 
a l’esquiva Beatriu, i al final aca-
ben cantant tots per celebrar el 
triomf de l’amor. H  

RAFA GIMÉNEZ

  

  

‘Guerra’ amb 
artilleria pesant
CRÒNICA Albert Pla, Fermin Muguruza i 
Refree van parodiar la missió de pau a Barts

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
ncara que Guerra aparegui 
com un muntatge a tres 
bandes, Albert Pla, Fermin 
Muguruza i Raül Fernán-

dez, Refree, la idea surt del cap de 
Pla, i es nota, ja que segueix el camí 
de la performance activista apuntat 
en muntatges com Manifestación 
(2012), substituint el recital pel 
guió teatral envoltat de peces musi-
cals. Guerra, que es va poder veure 
dilluns i dimarts a Barts, dins del 
Grec, amb direcció de 
Pepe Miravete, és la ma-
nera que té Pla de carre-
gar contra l’ordre mun-
dial disparant en el ca-
mí contra la retòrica 
benèfica, els patrocinis 
comercials i la conver-
sió del ciutadà en es-
pectador.
 El cantautor és un 
soldat que ha sigut en-
viat, amb fins teòrica-
ment humanitaris, a 
una ciutat assetjada, en 
què Muguruza encarna 
un habitant tipus. En 
les primeres escenes el 
veiem esbossant unes 
cançons melancòliques 
que són el més subtil de 
tot l’espectacle. Perquè, 
a poc a poc, la música es 
va endurint, cobrant 
formes d’electrònica 
industrial, mentre els 
textos deriven cap a un 
pamflet suposem que 
conscient. 

INNOCÈNCIA PERDUDA / El 
personatge de Pla, àni-
ma de càntir corrom-
puda per la missió bèl-
lica que li ha sigut im-
posada, va perdent la 
perspectiva («anem tot el dia cecs»), 
i manté uns diàlegs amb Muguru-
za que reserven moments gracio-
sos quan tots dos semblen recrear-
se en els seus personatges públics. 
Així, en una escena en què l’excan-
tant de Negu Gorriak està excitat 
denunciant la injustícia, Pla el ta-
lla en sec: «¡Fora mals rotllos! ¡Tan-
ta política, tanta política, ¿anem a 
veure el futbol?».
 A Muguruza se’l veu més avi-
at forçat al llarg de l’obra, recitant, 
mig rapejant, textos en castellà que 
acumulen retòrica agit-prop i amb 
què acaba traslladant la culpa al pú-

blic amb un estil de xoc: «¡Us impor-
ta la ciutat només com a espectador, 
sense que us esquitxi la sang!»; «Aquí 
tots som còmplices, ningú és neu-
tral». 
 Hi ha un paròdic concert huma-
nitari, patrocinat per marques co-
mercials (que ja no existeixen, com 
Elf i Aiwa), en què Pla sembla evo-
car Labordeta cantant «a veces tengo 
un sueño que se llama libertad». Com a 
fons d’escenari, la reproducció d’un 
estadi ple, un dels moments d’im-
pacte audiovisual de Guerra, terreny 

aquest, a càrrec de la productora 
Nueveojos, en què supera àmplia-
ment qualsevol espectacle anterior 
de Pla.
 L’obra acaba fatal, en un bany de 
sang. Raül Fernández, que apareix 
en alguns moments en forma de 
monjo guitarrista, mor d’un tret al 
cap suggerint, a manera de conclu-
sió, que aquest ordre mundial no té 
remei. I queda enrere una hora i mit-
ja d’esquetxos amb tensió desigual, 
i de cançons siluetejades, a vegades 
reduïdes a bases electròniques i am-
bients. Una guerra per a glòria del 
Pla més estrident. H

33 Albert Pla, a l’espectacle ‘Guerra’.

JOSEP AZNAR

Els textos van derivant cap  
a un missatge pamfletari 
suposem que conscient

TEATRE MUSICAL AMB L’OBC

al i polític», ar-
gumenta el llo-
rejat creador. 
Apareixeran ai-
xí temàtiques 
com el posicio-
nament, la lli-
bertat, l’obe-
diència, el to-
talitarisme, la 
igualtat... 
  Greggory, ac-
tor fetitxe de 
Patrice  Ché-
reau i un dels 
grans de la ci-
nematografia 
francesa,  re-
crea les pas -
sions del tur-
mentat i solita-
ri protagonista. 
«L’espectacle és 
un sismògraf 
permanent del 
desig, del do-

lor, de la còlera i de la nostàlgia», 
sosté Auzet. Nostàlgia i denúncia 
per la joventut perduda. «La ver-
dadera bellesa es manté sempre 
en la memòria i els records dels és-
sers estimats. Com que el temps és 
etern, la bellesa també ho és», con-
cedeix l’autor. H  

«L’orquestra 
representa l’opinió 
pública, els 
prejudicis», planteja 
Roland Auzet

33 Llorejat 8 Roland Auzet, director i compositor.
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