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El britànic Declan Donnellan dirigeix al Temporada Alta ‘Mesura per mesura’ amb actors del teatre Puixkin deMoscou

Shakespeare i lanecessitat deperdó
JUSTO BARRANCO

Vitòria

E l poder absolut con
duint a la corrupció
absoluta. La moral
més rigorosa conver
tidaen llei inhumana i

administradaperhumans atapeïts
de passions: “Com voleu que uns
llopsusprotegeixind’uns altres?”.
La revenja, l’ull per ull... però tam
bé la necessitat de compassió imi
sericòrdia.Ielfantasmadelamort,
que iguala tothom. ÉsMesura per
mesura, una de les grans obres de
Shakespeare que un dels més im
portants directors europeus de te
atre de les últimes dècades, el bri
tànic Declan Donnellan, dirigeix
aquest vespre i demàal teatreMu
nicipal de Girona dins del Festival
TemporadaAlta.
Donnellan,directordel’aclama

da companyiaCheek by Jowl, tor
naalapeçadesprésd’haverladiri
git l’any 1994, peròaquesta vegada
no treballa amb intèrprets brità
nics, sinó amb russos: a escena hi
ha els actors del teatre Puixkin de
Moscou i resulta inevitablepensar
durantlafuncióenlaRússiadePu
tin. “Mesura per mesura és una
obra sempre contemporània”, ex
plica Donnellan. “Té tants temes
foscosactuals... Era rellevantquan
la vammuntar al RegneUnit l’any
1994, quan Thatcher instaurava la
infameclàusula 28 [queprohibia a
les autoritats locals mostrar l’ho
mosexualitat comuna cosa accep
table enqualsevol tipusdemateri
al o a l’ensenyament] i és rellevant
avui. I enbastantspaïsos”.
A l’obra, que es va poder veure

divendres passat al teatre Princi
pal de Vitòria dins del festival in
ternacional de teatre de la ciutat
basca –un festival sorprenent que
presenta una col∙lecció de grans
noms, des delDinamo de l’argentí
Claudio Tolcachir al Bianco su bi

anco de Daniele Finzi Pasca o
Krapp’s last tape (L’últimacintade
Krapp) protagonitzada per Klaus
MariaBrandauer idirigidaperPe
terStein–,Donnellanhacol∙locata
escena cinc grans cubs d’un ver
mellintensitretzeactorsambroba
contemporàniaqueconnectenen
caramés l’obraambelmomentac
tual. I als abusos de poder actuals.
A lapeçaelducdeViena,Vicentio,
unhomeplededubtesquehaper

lem regles simples, som mandro
sos, i odiem l’esforç extra que exi
geixcadanoucanviocadapèrdua.
Iexercirel judiciadequattambéés
cansat.Peròhohemdeferolavida
no val la pena. Desenvolupar em
patia, amor i judici implica assaig i
error imolt de dolor. Un ésser hu
màrealcometerrors i aprèn lenta
ment, és difícil. Així que de vega
des envegem la gent que sembla
que no té cap dubte, que té la res

JOHAN PERSSON

Una escena de la versió deMesura permesura dirigida per Declan Donnellan que avui i demà es pot veure alMunicipal de Girona

ÀlexRigola s’enfronta a ‘El público’, el
poètic viatge deLorca al seu interior
JUSTO BARRANCOMadrid

Li voltavapel capdesde feia anys,
d’ençà que va quedar atrapat per
l’enorme potència de la peça a
l’Institut del Teatre. I ara a Àlex
Rigola (Barcelona, 1969) lihaarri
bat l’hora d’enfrontars’hi. L’obra
és El público, de Federico García
Lorca. I el dia és avui.El lloc, el te
atredeLaAbadíadeMadrid, amb
elqual va començarunprojecte al
qual després s’ha afegit el Teatre
Nacional de Catalunya, on l’obra
aterrarà ni més ni menys que a la
sala Gran –on ara triomfa elMolt
soroll per no res, musical d’Àngel
Llàcer– el 17 de desembre. “Ne
cessitava un bagatge humà, coma
persona,permuntarla.PerquèEl
público ésunviatge a l’interiordel
cap de Lorca, ens introduïmfreu
dianament en les seves múltiples
personalitatsconfrontades, lesse
ves pulsions sexuals, els seus de
sitjos, frustracions ipors, enel seu
jo, el seu superjò, en l’allò”, expli
ca Rigola, que disposa per afron

tar el poètic viatge d’un gran re
partiment de 14 actors encapça
latsperPepTosar,NaoAlbet–que
amés ha creat l’espai sonor–, Ire
ne Escolar, Pau Roca o Guillermo
Weickert.
Per a El público, Rigola i l’esce

nògraf Max Glaenzel han cons
truït aLaAbadía el que sembla un
univers sencer, amb totes les pa
rets del teatre folrades d’un plàs
tic metal∙litzat i rutilant, amb el
terra ple d’un suro que sembla
sorraiques’apropaalesbutaques,

amb un escenari que sembla pre
siditperun foschemisferi celeste.
Iésquees tractade totununivers.
“Lorca escriu l’obra en un mo
ment de crisi personal total, en
quèlesduespersonesdequihaes
tat enamorat, Dalí i Emilio Ala
drén, l’han deixat per dues dones.
Totes dues es diuen Elena i de fet
aquestéselnomdeladonaaElpú
blico, explica el director. A més,
recorda, Lorca ve en aquell mo
ment de l’èxit deMarianaPineda,
peròpensaquepotsernoésel tea
tre que hauria de fer, que hauria
de deixar d’acontentar els putre
factes, els burgesos benpensants
quenoentenen lesnoves arts.
Davanteldesenganyamorós iel

reconeixement que no va al fons
enlasevafeinaiamésamagalase
va homosexualitat com si no hi
hagués cap problema, Lorca,
prossegueixRigola, acabarà aNo
va York i l’Havana, on descobrirà
un nou món i començarà un nou
teatre influït pel surrealisme. I
crearà cap al 1930El público –que
no seria estrenada fins al 1986 per
un altre director català, Lluís Pas
qual–, on confronta els seus jos.
“Unviatge almóndels somnis, no
limitat almón realista, un viatge a
aquellmomentde tensiópersonal
i artística en què el creador dialo

ga i lluitaambsimateixatravésde
lafiguradeldirectord’escenapro
tagonista”, un home que, covard,
nega la seva homosexualitat. Un
director que, també com ell –i és
l’altre tema de l’obra, a més de la
identitat i la potència de l’amor–,
es debat entre entretenir el públic
donantlielquevoloanara lapro
funditat dels temes, intentant tro
barunterrenyentreestarmassaal

servei de l’audiència i entre anar
massa lluny i morir també com a
artista. “La tensió entre artista i
públic és on creu que es pot situar
el teatrequepensaques’hauriade
fer”,diuRigola,queesreconeixen
aquesta preocupació. “Però és
una qüestió que vamés enllà, que
passa a la societat, a la família, a la
vida personal, si et guanya el con
fort per sobre del risc. És una
qüestió d’honestedat i de contra
diccions”, assenyala.!

mèsunaaplicaciómoltrelaxadade
les lleis,decideixmarxaruntemps
–en realitat continuarà a la ciutat,
però disfressat– i deixar en el po
der Angelo, un noble famós per la
seva extrema rectitud. Aquest ho
mecomençaràaperseguir lapros
titució amb acarnissament i fins i
tot acabaràcondemnantamortun
jove que ha deixat embarassada
una noia. La llei és dura però és la
llei... encara que ell, ambel seupo

der omnímode, està disposat a sal
tarsela per satisfer els seus ins
tints més primaris. El dubitatiu
duchoacabaràsabent tot.
Els dubtes del duc, la seguretat i

la corrupció d’Angelo... Per Don
nellan l’obra parla de com “la vida
és ambivalent, però tristament
odiem aquesta ambivalència de la
vida.Lavidaésmoviment,canvii...
pèrdua... inoensagradagens... així
que estimem i odiem la vida. Vo

ROS RIBAS

NaoAlbet i Irene Escolar en una escena d’El público de Lorca

Elmuntatge s’estrena
avui a La Abadía de
Madrid i arriba el 17
de desembre a
la sala Gran del TNC


