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T TEATR

Certament, la República Txe-
ca té molts indrets dignes de
visita. Però les platges banya-
des pel mar no figuren entre
aquests. I malgrat tot, una de
les acotacionsmés cèlebres i
estranyes de tot el teatre de
Shakespeare té lloc, precisa-
ment, damunt la sorra d’una
platja de la regió de Bohèmia,
un dels dos escenaris pels
quals es mou l’acció d’aques-
ta peça fascinant i inclassi-
ficable que comença i acaba
al regne de Sicília. No sabem
si Shakespeare, tan brillant
sempre a l’hora de dibuixar
la complexitat de la psico-
logia humana, anava, per
contra, força més fluix pel
que fa a coneixements geo-
gràfics. De fet, sembla que el

seu error té una explicació
ben prosaica: en Willy es va
inspirar molt lliurement per
escriure la seva obra en Pan-
dosto, una novel·la pastoral
de Robert Greene que ja que-
ia en la mateixa pífia. Però el
cas és que la inversemblan-
ça del paisatge contribueix a
accentuar encara més la sin-
gularitat d’un text que, com
passa també amb La tempes-
ta (una peça lleugerament
posterior que és considerada
la darrera obra escrita ínte-
grament pel mestre), sembla
anar per lliure, oblidant-se
completament de les més sa-
grades convencions teatrals.

I com acaba, el conte?
Doncs no ho sabrem mai. El
títol de l’obra fa referència a
aquells contes plens d’ele-

ments fantàstics que tant
de gust fa escoltar una nit
d’hivern a la vora del foc. Pe-
rò el conte que comença a
explicar el petit Mamilio –el
fill del rei Leontes i de la se-
va reina Hermiona–, amb les
prometedores paraules “Una
vegada hi havia un home que
vivia al costat d’un cementi-
ri…”, mai no passarà d’aquest
encapçalament, encara que
hi hagi hagut autors contem-
poranis que hagin intentat
imaginar com hauria pogut
continuar la història.

La tirania de la culpa
El conte, inacabat per cul-
pa de la irrupció de la tra-
gèdia, s’afegeix, doncs, a la
llarga llista de misteris argu-
mentals i girs dramàtics sor-
prenents que presenta una

obra que passa com si res del
drama d’una gelosia foras-
senyada que deixa víctimes
innocents al seu pas i acaba
fent que un rei es transfor-
mi en una ombra plena de
culpabilitat, a la comèdia
bucòlica. Una obra en què
el temps mateix es conver-
teix en personatge per expli-
car-te com han anat passant
els anys, en la qual la sobtada
aparició d’un ós al bell mig
de la platja centreeuropea (la
famosa acotació de la qual
parlava abans) serveix per

lliurar-se d’un personatge
que ja no compleix cap uti-
litat, i en la qual les estàtues
van ben plenes de vida.
I qui ens explica el conte

ara no és altre que el gran
Declan Donnellan, el direc-
tor d’una companyia míti-
ca (Cheek by Jowl) que ca-
da vegada que ens ha visitat
ha ofert una lliçó magistral
sobre com cal apropar-se a
Shakespeare amb ulls ple-
nament contemporanis, ser-
vint-se d’una colla d’intèr-
prets excepcionals.

RAMON OLIVER

Les sempre sòbries però també sempre imaginatives escenografies de Nick Ormerod constitueixen un dels trets inconfusibles d’aquesta esplèndida formació. FOTO: JOHAN PERSSON
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