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La Royal Shakespeare Company celebra el Segle d'Or espanyol

La companyia presenta un cicle que inclou obres de Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina i
Sor Juana Inés de la Cruz

Elisabet Cantenys
SERVEI ESPECIAL LONDRES

La Royal Shakespeare Company reivindica la qualitat dels autors teatrals espanyols del XVII amb
un cicle dedicat al Segle d'Or Espanyol.

Són de lectura obligatòria a les escoles de l'Estat espanyol, però per al públic britànic el teatre de Lope
de Vega, Tirso de Molina, Sor Juana Inés de la Cruz i Cervantes és gairebé desconegut. La Royal
Shakespeare Company (RSC) obre avui un cicle dedicat al Segle d'Or espanyol i porta per primer cop
dalt d'un escenari britànic obres que sovint també han estat desateses a la Península.
Laurence Boswell, considerat la màxima autoritat britànica sobre el tema, és el director del cicle. "Es
tracta d'una introducció a l'apassionant món del teatre espanyol del XVII. És un teatre clàssic
excepcional, mai saps com s'acabarà la trama", ha declarat.
La companyia ha seleccionat quatre obres: El perro del hortelano, de Lope de Vega; La venganza de
Tamar, de Tirso de Molina; Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz; i Pedro de
Urdemalas, de Cervantes. Segons Boswell, en el procés de selecció van entrar-hi unes 100 obres i es
van encarregar 30 traduccions literals. "A l'hora de triar els títols, hem buscat que fossin obres de molta
qualitat i ens hem volgut guiar per la diversitat i l'originalitat".
L'honor és el tema més recurrent al teatre espanyol de l'època, però Boswell ha volgut mostrar que
existeix una gran diversitat pel que fa a temàtica i estil. Així, el director ha subratllat que les obres
seleccionades parlen també de seducció i revenja. "Són històries amb passió i emocionalment intenses,
molt diferents del nostre més aviat benèvol drama anglès". A més de coordinar el cicle, Laurence
Boswell dirigeix El perro del hortelano. "L'obra de Lope de Vega és dolorosa i divertida alhora. Quan
l'entens, no saps si riure o plorar. Té una veu única".
Fa deu anys, Boswell va dirigir un cicle dedicat al Segle d'Or espanyol al teatre The Gate. El cicle li va
valdre un premi Olivier, l'Oscar del teatre britànic. Però a l'RSC, la majoria de l'equip dramàtic del cicle
desconeixia el teatre d'aquest període. Nancy Meckler, encarregada de dirigir Los empeños de una
casa, confessa a l'AVUI que "fins ara, no en sabia res, de Sor Juana Inés de la Cruz. De fet, cap dels
meus col·legues en sabia res. Dins el procés de selecció, em van arribar unes 40 obres. Em vaig quedar
amb Los empeños de una casa sense saber res de qui l'havia escrit. Quan vaig esbrinar que Sor Juana
Inés de la Cruz era dona i monja, em vaig quedar fascinada".
Nancy Meckler s'ha convertit en una fan de l'obra, "cada vegada m'agrada més i més", assegura. "A
l'inici, la protagonista diu: «Deixeu que us expliqui la meva història, d'aquesta manera us entretindré una
estona i al mateix temps alleujaré el meu dolor». D'alguna manera, aquesta és la natura de l'art. Em
pregunto per què aquestes obres no es treballen més sovint a Espanya?", continua la directora.
Meckler no va desencaminada. Comparat amb Anglaterra, als escenaris de l'Estat espanyol es presta
molt poca atenció al teatre de l'època. Potser és per això que el Festival de Tardor de Madrid ha
convidat, del 23 al 31 d'octubre, totes les obres del cicle al Teatro Español.
Segons Laurence Boswell, "a Anglaterra, la tradició teatral no s'ha trencat des del XVII". "En canvi, a
Espanya es va trencar, fins i tot abans de Franco".
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 Boswell ha afirmat que malgrat que a Madrid existeix un Teatro Nacional, "les obres no es treballen tan
regularment, ni a la mateixa escala que ho fa la RSC".
"El Segle d'Or espanyol té un repertori immens, però només es representen de manera regular una
dotzena d'obres. Per tant, per a l'audiència espanyola aquesta és una oportunitat de veure obres que no
s'han representat a Madrid des del segle XVII. Espero que la nostra visita desperti debat cultural i
interès per la tradició clàssica", ha declarat el director.

La Royal Shakespeare Company en ple assaig del cicle dedicat al Segle
d´Or.
Royal Shakespeare Company.
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