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ÀngelLlàcer converteixShakespeare
enunmusical al ritmedeColePorter
El TNC aposta per un èxit popular per a la sala Gran amb ‘Molt soroll per no res’

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Shakespeare ambmúsica de Cole
Porter. ÀngelLlàcer iManuGuix.
Quinze actors i deu músics. 98
canvis de vestuari. I la Sala Gran
delTeatreNacionaldeCatalunya.
Tot –i tot en aquest cas és molt–
està llest per a la gran estrena
aquest dijousdeMolt soroll per no
res, la gran aposta popular del
TNC d’aquest any. La gran comè
dia d’amors i embolics de Shakes
pearetraslladadaperal’ocasiódes
de laMessina siciliana governada

per la Corona d’Aragó a un plató
cinematogràfic hollywoodià dels
anys cinquanta.
Un plató en què Àngel Llàcer

exerceix de director des de fora
però també des de dins: per con
tracte amb el TNC, explica,
havia de ser també un dels actors
del muntatge, així que s’ha donat
un petit paper com a director
de les pel∙lícules que es roden al
colorista plató atapeït de plomes,
lluentons i micròfons d’època en
què ha convertit la salamés difícil
delTNC.
Al cap i a la fi, el jocqueproposa

Llàcer és que en escena es barregi
la vida real dels actors i produc
torsalplatóamblespel∙lículesque
roden, de manera que de vegades
dos intèrprets comencen a cantar
en català un tema de Cole Porter
queexpressa el sentiment amorós
que senten i, sense interrupció,
comencen a rodar una presa per a
unfilmiprossegueixen lamateixa
cançó ja en anglès. Uns actors en
capçalats per David Verdaguer i
Bea Segura, comaBenedicte i Be
atrice, enganyats per confessarse
finalment el seu amor, i entre els
que també figuren cares tan cone

de fer un Shakespeare ambmúsi
ca de Cole Porter”, recorda Guix.
“Unaideabrillant”,replicaLlàcer.
“Has estat molt bé”, li concedeix
Guix. “Gràcies”, tanca Llàcer, que
explicaqueaquestaideabrillantla
van aplicar inicialment a l’Institut
del Teatre en unmuntatge deNit
de reis... obra que al TNC ja es va
fer fa uns anys. Però Guix explica
que escollir un altre Shakespeare
no ha estat el principal problema:
la discogràficaWarner, diu, els va
tombarlameitatdelstemesdeCo
lePorter quevan triar inicialment
per aMolt soroll per no resperquè
“molts pertanyien a musicals de

Porter que no pots utilitzar inde
pendentment per ferne un altre
denou”.
Amb aquestes condicions, van

acabar elegint clàssics com Let’s
do it,Begin tobeguineoEvery time
we say goodbye que van reforçar
amb dos temes d’Irving Berlin
–entre ells el famós Cheek to che-
ek– i undeNacioHerbBrownque
apareixia a Cantant sota la pluja:
Good morning. Tota la música,
concreta Guix, és en rigorosíssim
directe,nohihacapso pregravat, i
orquestralment intenten repro
duir la sonoritat dels anys cin
quanta.
Els desafiaments, diu Llàcer,

han estatmolts, entre d’altres, ha
ver triat actors que no necessària
mentveniendelmónmusicalifer
los cantar i ballar en les vuit set
manes d’intensos assajos que han
tingut. Uns actors entre els quals
ha volgut seleccionar Lloll Ber
tran perquè debuti al TNC. “No
havia treballat mai en aquest tea
tre, i és un actiumolt important, a
part de les campanyes electorals
quefa,”vaferbroma.Peral’actriu,
és “una petita gran intervenció,
perquè l’Àngel ho fa créixer tot,
tots tenim el nostre moment de
lluïment”. És una figurinista siba
rita de la vida que representa, diu,
el leitmotivdel’obra,“quelarauxa
guanyi el seny”. Un lema que Llà
cer ha trasllat alLet’s do it de Por
ter, enquèhanrealitzatunapetita
variaciódelalletraicanten,recor
da, “va, femho, femtots l’amor”.!

En escena hi
haurà deumúsics
i quinze actors que
faran fins a 98 canvis
de vestuari

DAVID RUANO / TNC

Bea Segura i Victòria Pagès en una escena deMolt soroll per no res a la sala Gran del TNC

UnHamletmata-rates

Pleasecontinue(Hamlet)

Autors:RogerBernat i YanDuy
vendak
Lloc idata:FestivalTemporada
Alta. CasaPastors deGirona
(10/X/2015)

JOAN-ANTON BENACH

AlaCasaPastors, l’antigaAudièn
cia Provincial de Girona, el pri
mer judici contra Hamlet ja s’ha
perpetrat. Iel juratpopularhaab
solt l’acusat per una àmpliamajo
ria de dos terços del tribunal, en
frontada a uns quants membres
delmorrofortqueelvolienengar
jolar. Així, doncs, el príncep, acu
sat d’assassinar premeditada

ment Poloni, mentre aquest l’es
piava d’amagat rere unes
cortines, ha estat declarat inno
cent. Tot plegat després de dues
hores d’un interès teatralmolt in
cert a causa dels relatius al∙lici
ents de la proposta que els seus
autors també qualifiquen de per
formance.D’aquest darrer treball
de Roger Bernat, associat per a
l’ocasió amb l’artista holandès
Yan Duyvendak, i titulat Please
continue (Hamlet), ja se n’han fet
prop de 150 representacions per
nombrosospaïsos abansd’arribar
aCatalunya.Iésquelapossibilitat
d’evacuar públicament les pulsi
ons infantils d’un joc inevitable
ment ingenu, esdevé una oportu
nitat que pocs volen deixar esca
par, fins i tot la bona gent de la

judicatura encarregada d’admi
nistrar amb rigor i equanimitat el
dret penal.
Ja ho saben: la singularitat de

l’espectacle rauen laprofessiona
litat, fora de la ficció, de l’aparell
judicial mobilitzat per a cada re
presentació.Diuenelspapers: “El
projecte porta a l’escena un jutge,
unadvocat,unfiscal... autèntics!”.
I no emnegaran que l’exclamació
admirativa i els punts suspensius
no són entendridors. L’altra nit,
els espectadors de Temporada
Alta vam veure l’actuació del jut
ge Fernando Lacaba, del jove fis
cal Víctor Pillado i de l’advocat
defensor Carles Monguilod, el
lletratque,desdelcasdela farma
cèutica d’Olot, ha assolit una no
torietat revalidada fapocarrande
la defensa de l’assassí d’ancians
de la capital de la Garrotxa. Al
margede les seves feblesqualitats
dramàtiques,Please continue té la
virtut de mostrar el caràcter tea

tral de les cerimònies processals
quesecelebrencadadiaalspalaus
de justícia, de la mateixa manera
que el teatre contaminamolts as
pectes de la litúrgia religiosa o
l’actuació doctoral demolts ense
nyants, des de l’escenari enlairat
de la seva aula universitària. És
ben sabut de sempre –i per Sha
kespeare més que ningú– que el
teatre i l’accióde l’homees troben
amoltes cantonades de la vida.
Cal dir que els interrogatoris i

les conclusions finals de fiscal i
defensor es nodreixende l’esque
ma narratiu que els autors de
l’obra han subministrat al seus
executors. I enaquest guió consta
que el principal argument d’auto
exculpació que Hamlet haurà
d’esgrimir serà el d’haver cregut
que els moviments sospitosos de
la cortina on s’ocultava Poloni
eren causats per... una rata. Ex
plotar per activa i per passiva, per
excusarla o ridiculitzarla, la

idead’unHamletmatarates ocu
pa bona part de la performance.
Alguna cosa, és clar, havien d’in
ventar els creadors de la proposta
per dotar de certa consistència
l’experiment, però l’autodefensa
raticida del príncep llegendari no
deixa de ser extremadament po
bra.Per aquesta raó téunespecial
atractiu el testimoni del profesor
LeopoldoOrtegaMonasterio, es
pecialista en psiquiatria i medici
na legal, queesrefereixa laperso
nalitat de Hamlet en el moment
del crimcoma lad’unhome “par
cialment afectat en les seves fa
cultats mentals”. Amb la radio
grafia caracterològica del perso
natge va aportar grans dosis
d’amenitat i rigor a l’espectacle.
Les intervencions dels intèr

prets Jordi Oriol (Hamlet), Car
me Sansa (Gertrudis) i Mònica
Almirall (Ofèlia) servien només
de frontó discret per al lluïment
delsmagistrats.!

gudes com les de Lloll Bertran,
VictòriaPagèsoAlbertTriola.
La traducció del clàssic és de

SalvadorOliva–untextqueLlàcer
explicaquehanrespectat tot i que
han eliminat repeticions que Sha
kespeare introduïa perquè el seu
públic, que anava al teatre amen
jar, parlar i passar la tarda, no es
perdés– i la música per descomp
tat ha estat triada perManuGuix,
inseparable delsmuntatgesmusi
cals de Llàcer, amb el qual l’any
passat va triomfar amb El petit
príncep, que torna aquest Nadal.
“L’Àngel fa anys que tenia la idea


