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Aquí on la veieu, teniu davant
vostre una obra que és alhora
tot un problema: un dels tres
problemes que Shakespeare
va deixar escrits. I qui així ho
va dictaminar va ser l’assa-
gista i crític F.S. Boas, que
a les acaballes del segle XIX
va publicar un llibre titulat
Shakespeare i els seus prede-
cessors en el qual assenyalava
queWilly havia deixat escri-
tes tres peces teatrals (les co-
negudes com a problem plays),
que es caracteritzaven per la
seva molt especial ambigüi-
tat i es desplaçaven constant-
ment entre la més fosca vio-
lència, el més tremend drama
i la més lleugera comèdia.
Tot i que hi ha qui pensa que

Boas es va quedar curt i que
moltes altres obres del mestre
podrien entrar fàcilment en
aquesta categoria (per exem-
ple TheWinter’s Tale, que po-
dreu veure en directe des de
Londres a diversos cinemes
de Barcelona el pròxim 26/11
interpretada per Judi Dench
i Keneth Branagh; esteu avi-
sats), el cert és que el text que
ara presentaDeclan Don-
nellan, en un versió sintetit-
zada i interpretada en rus,
pertany precisament a aquest
grup. Així ho recorda sempre
la premsa britànica cada cop
que l’obra és objecte d’una no-
va reposició. I perquè us feu
una idea del caràcter proble-
màtic deMesura permesura,
només us diré que aquesta pe-
ça, que quan va ser publicada
va ser inscrita dins el llistat de
comèdies de Shakespeare, in-
clou un parell d’intents de vio-
lació i el seu argument gira en
gran part al voltant de la vella
teoria segons la qual el poder
absolut corromp de forma
també absoluta.

La hipocresia envestida
d’honorabilitat
Esclar que no es pot gene-
ralitzar. De ben segur que
aquestes persones que han

RAMON OLIVER

Vigileu, el frare ho observa tot!
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L’escenografia de Nick Ormerod aboca amb sobrietat l’horror dels estats totalitaris. FOTO: JOHAN PERSSON

donat bones mostres d’una
absoluta integritat ètica i que
s’escarrassen perquè tothom
compleixi la llei fil per ran-
da, sense cap mena de con-
cessió, estan lliures de cau-
re en la corrupta temptació.
Doncs malfieu-vos-en, perquè
–i això no cal que ens ho digui
Shakespeare, perquè tots ho
sabemmolt bé– sovint aques-
tes personalitats que tan exi-
gents són amb els altres do-
nen mostres d’una absoluta
laxitud quan es tracta d’elles
mateixes. I ja que a l’obra hi
juguen un paper fonamen-
tal una novícia a punt de fer
els vots i un governant can-
sat de governar que es retira
a un monestir i es fa passar
per frare, recordem que el tí-
tol de l’obra té el seu origen en

aquella sentència evangèlica
segons la qual “sereu jutjats
de la mateixa manera que jut-
geu els altres, i se us mesura-
rà amb la mateixa mesura que
vosaltres feu servir”.

Willy, el poliglot
Ben cert que representar
Shakespeare en rus a la capi-
tal del Regne Unit pot sem-
blar una mica problemàtic.
Però no pas per a Declan
Donnellan, tot un mestre
del teatre britànic que, amb
la seva companyia (seva, i
de l’escenògraf Nick Orme-
rod), Cheek by Jowl –que,
per fer-vos-en una idea, ha
propiciat el descobriment de
talents com ara els de Micha-
el Sheen, Adrian Lester, Tom
Hiddleston o un Daniel Craig

encara sense llicència per
matar–, ha contribuït com
pocs a oferir una visió del
teatre de Shakespeare ab-
solutament contemporània.
I que, d’altra banda, porta ja
anys fent constants viatges a
Rússia i transmetent a actors
d’aquell país la fórmula Che-
ek by Jowl amb uns resultats
admirables: com a mostra,
només cal recordar la versió
russa de La tempesta que va
passar pel Teatre Lliure.
De fet, el públic i la críti-

ca britànica han rebut amb

entusiasme aquesta versió
d’una obra que Donnellan ja
havia dirigit amb anteriori-
tat (el seu muntatge en an-
glès va passar fa dues dèca-
des pel Mercat de les Flors),
però que ara adquireix una
nova dimensió política: hi
ha qui fins i tot ha vist pro-
jectada l’ombra de Putin en
aquesta història sobre un
duc que deixa el poder en
mans d’un jutge molt estricte
partidari de tenir sota con-
trol els instints de tothom.
Tret dels seus, esclar.


