
Els sards ho fan millor
Oriol Puig Taulé  •  original
Dissabte de funció doble al Temporada Alta. A les sis, al Teatre De Salt, el Macbettu  en sard
dirigit per Alessandro Serra. A les nou, al Teatre Municipal de Girona, el Measure for Measure
de la Royal Shakespeare Company. Els sards porten el bard anglès al seu terreny en un
muntatge molt físic, mascle i ritual. Els anglesos ens ofereixen un viatge en el temps i veiem
un muntatge antic, avorrit i previsible. Visca Sardenya!

‘Macbettu’, el muntatge d’Alessandro Serra que s’ha vist al Temporada Alta 2019.

Dos cotxes plens de crítics fan el viatge de Barcelona a Girona. No és l’inici d’un acudit, sinó
el primer cap de setmana del Temporada Alta. Els programadors han pensat amb els no
gironins i han fet que amb un puja-i-baixa es puguin veure dos espectacles-estrella en un dia.
Gràcies. En primer lloc, ens dirigim al Teatre de Salt. Arribem amb temps per fer una Coca-
cola (zero, que aquest físic no es manté tot sol) a la terrassa del bar, i cap al teatre falta gent.
Macbettu  és la versió sarda de la tragèdia escocesa de Shakespeare, i els sobretítols van molt
bé. Sobretot perquè, si ens pensàvem que com que sabem italià entendríem alguna cosa,
anàvem del tot errats. Alessandro Serra signa l’adaptació, la direcció, l’espai escènic i el
vestuari d’un muntatge en blanc i negre. Súper pràctic: moltes menys discussions durant els
assajos. La companyia està formada exclusivament per homes (molta barba i molta calba), com
als temps del teatre isabelí, i en escena veurem ferro, sorra, pedra i fum. Aquesta versió sarda
de Macbeth  sintetitza els fets i converteix les lluites pel poder d’una colla d’escocesos en un
espectacle molt negre, molt ritual i molt físic. Cal destacar la bona idea de les bruixes, tres
velles vestides de negre amb mocador al cap, que insuflen aire i humor a un espectacle molt
sever. Com una mena de Doña Rogelia  en versió sarda i clownesca. Serra crea algunes
imatges molt potents amb escassos elements, i ens tornem a trobar amb un altre exemple de
teatre italià on es veu la influència del tòtem Castellucci. La planxa de ferro que cau o l’escena
del sopar són dos dels moments més impactants d’un muntatge molt cridat. Perquè els homes
de veritat criden molt. L’elecció de l’actor més alt i més pelut (barba i cabellera negra) per
interpretar a Lady Macbeth és francament encertada, per inquietant i fosca. Un muntatge senzill
però efectiu, rigorós i popular, que en algun moment recorda un taller de final de direcció molt
ben fet però que ens ha deixat algunes imatges que recordarem (creiem) durant força temps.
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Apa corre i cap a Girona falta gent. A la Plaça del Vi fem uns entrepans (calents), saludem
ràpidament amistats vigatanes i entrem a veure la que per servidor de vostès ha sigut la
primera trobada amb la Royal Shakespeare Company. I en vaig sortir bastant destrempat, la
veritat. Si amb els sards tot era testosterona, violència i teatre físic, la vetllada amb els
anglesos sembla una tarda prenent el te a casa de la iaia. L’escenari buit durant tota la funció
i la pantalla amb projeccions que il·lustren (literalment) cada escena ens fa preguntar-nos,
entre col·legues, si aquesta és la versió que la Royal té quan fa la gira “de províncies”. Si bé
la qualitat dels actors és innegable, la proposta i la direcció de Gregory Doran  em sembla del
tot avorrida i previsible. I profundament conservadora, en el terreny teatral.
Ho confesso: servidor de vostès no és el fan número u de Mesura per mesura, però després
de veure aquest muntatge em pregunto quin sentit té fer aquesta obra així, en ple segle XXI.
La història del duc transvestit en frare i del malvat Angelo fent proposicions indecents a la
novícia Isabella ja fa certa mandra, reconeguem-ho. Però és que la lectura que en fa el
director és igual a zero. Vaig escriure, literalment, a la meva llibreta: “Fa deu minuts que ha
començat i ja m’avorreixo”. El debat moral entre el pecat i el deure, l’amor i la caritat i tota la
pesca resulta del tot anacrònic en aquesta posada en escena que no aporta res de nou i que,
a més, soluciona les escenes (i les transicions!) d’una forma bastant barroera. Amb el meu
company de filera (i de penes) pensàvem quin director de casa nostra podria oferir una versió
tan pobra d’aquest Shakespeare i no vam trobar cap nom, la veritat. I sort que al programa de
mà ens diuen que el text està ambientat en la Viena de Gustav Klimt  i Sigmund Freud, perquè
a part de l’estil del vestuari, poca cosa més. Això sí, les projeccions no enganyen: quan estem
a un convent, veiem un convent, quan som a un jardí, oh sorpresa, un jardí. Alguns moments
còmics són de vergonyeta aliena i la solució final és de traca i mocador. Després que el Duc
porti tota l’obra disfressat de frare però sense posar-se la caputxa, al final se la posa un
moment per a poder treure-se-la i que els altres exclamin: “Oh! És ell!”. Com diria en
Shakespeare: “OMG”.
Cop de cotxe i cap a casa, amb el conductor més eficient i els companys de cotxe més
erudits. El Temporada Alta ja ha començat, senyores. El festival s’ha adherit a la vaga i aquest
divendres ha cancel·lat totes les funcions, que redistribuirà en altres dies. Seguirem pujant a
Girona durant tota la tardor, és clar. I, com sempre, amb aquella alegria.

La Royal Shakespeare Company ha presentat ‘Measure for measure’ al Temporada Alta 2019.
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