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Shakespeare a l’estil BennyHill
El Parc de l’Estació del Nord acull la comèdia ‘Les alegres casades deWindsor’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

ParkingShakespeare tornacomca
da estiu des de fa vuit anys a Barce
lona. Al Parc de l’Estació del Nord,
on la companyia representarà gra
tuïtament a l’aire lliure des d’avui i
fins al 31 de juliol –a les set del ves
pre; els dimecres descansen– una
de les populars comèdies de Sha
kespeare: Les alegres casades de
Windsor. Això sí, l’ambientació
canviarà unamica respecte a l’obra
original: com que els protagonistes
de l’obra no fan res, són grans ocio
sos que beuen, es desafien i perse
gueixendones,eldirector iautorde
la versió, Marc Rosich, ha decidit
ambientarla en un resort turístic
dels anys setanta. I ha aproximat el
seu humor al de Benny Hill, aquell
senyor que, com Falstaff, protago
nista de Les alegres casades, es pas
savaeldiaperseguint faldilles.Tot i
que també s’ha acostat a l’absurd
delsMontyPython.
Rosich (Barcelona, 1973), col∙la

borador habitual de Calixto Bieito,
autor d’adaptacions d’èxit al teatre
denovel∙lescomMortdedama iPe-
dra de tartera i de la particularMe
quinensadeJesúsMoncada, recor
daqueLes alegres casades deWind-
sorésunacomèdiaque la reina li va
demanar a Shakespeare després de
veure el seu drama històric Enric
IV: va voler que escrigués una co
mèdia d’aquell personatge tan sor
neguer anomenat Falstaff. Un per

sonatge obès, excessiu, vitalista,
borratxo, enginyós, gandul i faldi
llerqueacabariaenaltresgranscre
acionsposteriors,comelFalstaffde
Verdi, una òpera en la qual Rosich,
que coneixdememòria, també s’ha
fixatperalmuntatge.
Peralmuntatgehatallat,netejat i

recosit lapeçaoriginal. Ihihaafegit
algun diàleg d’Otel∙lo sobre la gelo
sia i “algun fragment de Falstaff a
l’Enric IV per ennoblir una mica el
personatge”. IésqueLesalegres ca-
sades, explicaRosich, era “unaobra
molt llarga per al que explica, amb
massaacudits locals idel’èpocaque
avui no s’entenen. Jo he anat al cor
de lacomèdia,aconfiaren lessitua
cions còmiques i els personatges

més importants, i a fer a partir d’ai
xò una comèdia trepidant, que
podria ser una comèdia de portes,
només que al parc no n’hi ha, de
portes”.
De fet, remarca,Les alegres casa-

des “és molt vodevilesca, amb
aquell homegras, gran i llardós que
envia un parell de cartes a unes do
nes casades de la població pensant
que se’npodrà anar al llit ambelles,
mentre que elles el que decideixen
és prendreli el pèl”. I amb aquesta
història,conclou,“la intencióhaes
tat fer un muntatge d’humor molt
anglès. Falstaff al final està molt a
propdeBennyHill, de l’humorbri
tànic dels setanta i vuitanta, que és
onensn’hemanat.FalstaffésBenny
Hill corrent rere les dones amb el
seugrupdeborratxos.Peròl’obraté
espai per anar a un humormés far
sesc, més exagerat a l’estil Monty
Python”. Finalment, assenyala, tots
són fills delmateix bressol, “alguns
ambsalmésgruixuda id’altresmés
absurds idelirants”.!
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Els protagonistes de Les alegres casades deWindsor

La Junta de
Museus diu
no al trasllat
a Sixena
J. PLAYÀ Barcelona

Dosnouspronunciamentssobreel
litigideSixena.D’unabanda, l’exe
cutiva de la Junta de Museus de
Catalunya, presidida pel director
general Jusèp Boya, va informar
negativament del possible trasllat
delsbénsdelMuseudeLleida idel
MNACaSixena.I,del’altra,elPar
lament de Catalunya va aprovar
una resolució que insta el Govern
de la Generalitat a emprendre les
accions necessàries perquè les
obres romanguin als dos museus
catalans, jaqueconsideraque“for
men part de col∙leccions indivisi
bles”. La resolució va rebre el su
portdeJuntspelSí,PSC,CUPiPPi
només s’hi vaoposarCiutadans.El
portaveu del PP va puntualitzar,
tanmateix,quelapropostanoinsta
a ladesobediència judicial.
L’informe de la Junta de Mu

seus,decaràcterpreceptiuinovin
culant, obre una fissura perquè as
senyala queels 44béns artístics de
Lleidaformenpartd’unacol∙lecció
“catalogadaiprotegida”quenopot
serdisgregada(obviantquenomés
n’hi ha set d’exposats) i, en canvi,
sobre els 53 béns del MNAC es li
mita a dir que s’informa negativa
mentdelseutrasllat finsadisposar
delainformaciótècnicaquegaran
teixi lescondicionsdeconservació
i seguretat aSixena.!

Mercat de les Flors -
Sala Ovidi Montllor
13 i 14 de juliol
Aurélien Bory / Cie. 111
Questcequetudeviens?

Hiroshima
14-16 de juliol
United Cowboys
Appearance

Teatre Grec
15 i 16 de juliol
Alonzo King Lines Ballet
Writing Ground / Biophony

Mercat de les Flors -
Sala Maria Aurèlia Capmany
21 i 22 de juliol
Cia. Mar Gómez
Así en la Tierra como en el Cielo

Mercat de les Flors - Sala Pina Bausch
26-28 de juliol
Cia. Roberto G. Alonso
La fragilitat dels verbs transitius

Graner Centre de Creació
27-29 de juliol
Eulàlia Bergadà Serra
Gold Dust Rush

La Caldera Les Corts
28-30 de juliol
Dance to Death
Alberto Velasco

Teatre Grec
30 de juliol
Brincadeira + Brodas Bros
BrincaBros

Mercat de les Flors -
Sala Maria Aurèlia Capmany
30 i 31 de juliol
+45
Sebastián García Ferro

Consulta la programació de teatre, música,
circ i minigrec a barcelona.cat/grec

GREC 40 ANYS
21 i 22 de juliol
La partida
Cia. Vero Cendoya

31 de juliol
Chico Trujillo + Sense Sal
Festa final

CIRC
Museu d’Arqueologia de Catalunya
14-16 de juliol
Paradís Pintat
Pepa Plana / Ferruccio Cainero

Teatre Lliure - Espai Lliure
20-24 de juliol
Rhumia
Rhum & Cia

Teatre Grec
21 de juliol
Circus Klezmer
Adrián Schvarzstein

Mercat de les Flors - Sala Ovidi Montllor
28-30 de juliol
Guadual
Leandro Mendoza
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