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Com diu Stephen Sondheim a
la seva cèlebre cançó Come-
dy Tonight, aquesta nit toca
fer comèdia. Si els creadors
d’aquest espectacle que reu-
neix allò que se’n diu un re-
partiment de veritable luxe i
que ja va passar amb notable
èxit pel Grec 2015 haguessin
volgut prendre’s les coses a la
tremenda, ho haurien pogut
fer sense cap problema, per-
què l’obra deWilliam Shakes-
peare va també plena de per-
sonatges per als quals l’amor
acaba tenint conseqüències
tràgiques: només cal pensar
en aquest sentit en els jove-
nets i suïcides Romeu i Julie-
ta, o en la malenconiosa Ofè-
lia que va de bòlit pel príncep
Hamlet, o en el gelós Otel·lo a
qui el malvat Iago omple d’in-
justificades sospites.
Tal com explicaGuillem

Jordi-Graells, responsable de
la dramatúrgia d’aquesta pro-
posta, els sentiments amoro-

sos, en tots els seus vessants i
variants, van tenir sempre un
protagonisme essencial en el
teatre de Shakespeare. I tam-
bé a l’hora demostrar l’ampli
ventall d’entremaliades pos-
sibilitats amb què es presenta
aquest sentiment i les arrau-
xades confusions a què pot
donar lloc, el bard va demos-
trar ser tot unmestre que co-
neixia fil per randa els neguits
passionals i els contradictoris
comportaments de l’espècie
humana: la facilitat amb què
aquests personatges de ficció
poden passar com si res de fer
promeses d’amor etern al
seu objecte amorós a perdre
el cap per algú altre, només és
comparable a la que tenen les
persones de debò.

Tres en un

Però, com deia abans, tot i
que de vegades aquestes co-
ses poden tenir efectes ti-
rant a dramàtics, en aquest
cas es prenen amb humor i
acompanyades a més a més

de força música. I ens les pre-
senten partint d’un combinat
en el qual trobem personat-
ges i fragments correspo-
nents a tres grans comèdi-
es shakespearianes. D’una
banda, tenim Els dos cava-
llers de Verona, ficats en un
d’aquells embolics a què
abans em referia, i en què la
inconstància més imprevi-
sible fa una sobtada apari-
ció. Per cert, aquesta és una
de les diverses comèdies en
quèWilly va recórrer al
transvestisme d’una noia
que s’ha de fer passar per noi;
en aquest cas, per descobrir
disfressada la traïció del seu
xicot. Una cosa és segura: ai-
xò d’estar enamorat absor-

beix molt, i de vegades no dei-
xa temps per fer res més. Per
aquest motiu, Ferran, el rei de
Navarra de Treballs d’amor
perduts, ha decidit desterrar
l’amor del seu regne i dedicar
els pròxims tres anys a l’estu-
di sense cap mena de distrac-
cions amoroses pel mig. Vos-
altres creieu que se’n sortirà o
que s’està enganyant a ell ma-
teix? Que és precisament el
que fan el Benedicte i la Be-
atriu deMolt soroll per no res
quan pretenen menysprear-se
l’un a l’altre fent servir com
a mitjà una dialèctica guerra
dels sexes sense la qual potser
no existirien una bona part de
les comèdies romàntiques
contemporànies.

Escolteu l’assenyada

veu del bufó!

I aquí, cal entendre la paraula
en la seva més àmplia accep-
ció. Entre tantes parelletes
més omenys enamorades,
l’espectacle també vol donar
un protagonisme destacat a
aquest personatge (aquí, en
mans de Laura Aubert) que
coneixem com el fool shakes-
pearià, el pallasso ambmés
omenys llums (sovint, més
il·luminat a l’hora de deixar
anar reflexions que els nobles
personatges que l’envolten)
que es mira amb una certa
distància aquests arravata-
ments passionals, o el filòsof
misantrop que sembla de tor-
nada de tot, o el criat sempre a
remolc dels vaivens sentimen-
tals del seu amo. Com sugge-
reix Graells, l’esperit burleta
d’aquest fool ens serà de molta
utilitat a l’hora de contemplar
les mil cares de l’amor que
ens mostra Shakespeare, i que
no han variat gens ni mica des
que ell les va descriure.

RAMON OLIVER

Sílvia Bel (esquerra) fa riure Rosa Renom, Ariadna Gil i Mercè Pons. FOTO: JOSEP AZNAR

UN GRAPAT DELS NOSTRES MÉS IL·LUSTRES INTÈRPRETS ES DEIXEN ARROSSEGAR PER AQUESTES PASSIONS

AMOROSES QUE EL GRANWILLIAM SHAKESPEARE VA SABER REFLECTIR AMB TOTS ELS ETS I UTS

AMOR I SHAKESPEARE

DRAMATÚRGIA: GUILLEM-JORDI GRAELLS. DIR.: JOSEP MARIA MESTRES. INT.:
ARIADNA GIL, LAURA AUBERT, MERCÈ PONS, ROSA RENOM, SÍLVIA BEL, ALEIX
ALBAREDA, ÀLEX CASANOVAS, JOEL JOAN, JORDI BOIXADERAS. ACOMPANYAMENT
MUSICAL: NÚRIA ANDORRÀ. DATA: DEL 26/9 A L’1/11. LLOC: TEATRE POLIORAMA.
LA RAMBLA, 115. METRO: CATALUNYA (L1, L3). TEL.: 933 177 599. PREU: 15-28€.
HORARI: DE DC. A DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 21H.
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Perdudament enamorats


