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Innovant
a lafresca
Els jardins de Santa
Susanna acullen de
nou el Festival
Shakespeare

Joan Colás
BARCELONA

El Festival Shakespeare
torna del 20 al 30 de juliol a
la Masia Can Ratés de Santa
Susanna amb El somni
d’una nit d’estiu com a obra
central i amb muntatges de
teatre, dansa, música simfò-
nica, òpera i circ. A això cal
afegir-hi una trobada d’esce-
nògrafs i una exposició on es
veurà la influència de l’es-
criptor en el món del còmic.
Mostra de la “contempora-
neïtat de l’univers de Sha-
kespeare”, defensa el direc-
tor del festival, Paco Azorín.

Àlex Rigola acudeix de
nou al festival amb Europe-
an House, on els especta-
dors faran de voyeurs en el
seu Hamlet sense paraules
a través d’un vidre de meta-
crilat. Rigola opina que els
espectadors seran com Sha-
kespeare, a qui el director
considera “un voyeur de la
societat britànica”.

No hi podien faltar obres
com Romeo y Julieta, que
serà representada per la

companyia Alquimistes for-
mada per actors discapaci-
tats psíquics; El mercader,
de la companyia de Pep Pla;
ni l’obra central d’aquesta
edició. Els portuguesos Pro-
cur.Arte faran triar al públic
quina escena vol veure d’El
somni d’una nit d’estiu,
mentre s’interpreten alho-
ra dues accions en diferents
punts del jardí del recinte.

El festival tampoc oblida
els muntatges innovadors.
A Ser o no cer...vantes, el
showman Javier Gurrucha-
ga demostrarà que Shakes-
peare no va existir sinó que
era la versió britànica de
Cervantes durant els seus
viatges a Anglaterra.

Pel que fa als espectacles
circenses, a la carpa de circ
ubicada a Can Ratés, el Gran
Circ Fele presentarà Hiero-
fantes, inspirant-se en La
tempestat, i el clown Karel
Creemers intentarà pronun-
ciar el to be or not to be men-
tre li cau la carpa al damunt.

Però tampoc faltaran
muntatges per a tota la fa-
mília. Roberto G. Alonso se
centrarà en els personatges
menors shakespearians a Al
nostre gust. I fins i tot nens
actors representaran Un
cuento de invierno o En in-
vierno no se cuenta. ■

Àlex Rigola posa els actors d’‘European House’ en un bloc de
pisos on parlen sense que el públic els senti ■ AVUI

Lafelicitatcom
aprovocació

Javier Daulte, creador d’‘Ets aquí?’, repeteix al Romea
amb Clara Segura en una “comèdia gòtica i macabra”

Marta Monedero
BARCELONA

Dramaturg sorprenent, cu-
riós i estrany, que expressa
la seva fília pel cinema a tra-
vés del teatre, l’argentí Javi-
er Daulte sap traslladar a les
seves obres un món alta-
ment visual trencant l’orto-
dòxia escènica. Només diri-
geix les seves pròpies obres
que, com a director, masega
sense manies. Per això, va
quedar-se sobtat quan el Te-
atre Romea li va encarregar
un text sobre la felicitat. “El
tema –diu– em semblava
molt agosarat, tota una pro-
vocació”, però com que no
té “altra manera de pensar
que fent teatre”, hi va sucar
pa i n’ha acabat destil·lant
una “història d’amor en el
marc d’una història sinis-
tra”. Si ens endinsem en
qüestions de gèneres, La fe-
licitat seria “una comèdia
gòtica i macabra, plena de
simulacions”.

El creador d’Ets aquí?,
aquella comèdia amb fan-
tasmes on Joel Joan no pa-
rava quiet al costat de Clara
Segura, repeteix ara amb
l’actriu de Mar adentro, que
aquí encarna una dona de
30 anys que segresta l’home
que l’acaba de deixar. Ella,
en complicitat amb la seva
família, farà mans i màni-
gues per generar la situació
ideal on emergeixi la passió.
Així, la seva felicitat es con-
vertirà en un valor capaç de
legitimar qualsevol mitjà.

“No sé si l’espectacle dóna
les claus de la felicitat”, ar-
güeix Daulte, però “a vega-
des, aquesta pot ser molt
perillosa”.

De fet, continua l’autor-
director, “l’obra s’hauria de
dir La realitat perquè va de
com ens enfrontem a la fic-
ció”. Per deixar-ho una mi-
queta més clar, Clara Segu-
ra avança una de les frases

de l’obra que s’estrena el 26
de juny al Teatre Romea en
el marc del Grec: “Les per-
sones ens acostumem a
creure’ns com tontos que el
que ens fa massa bé o massa
mal és veritat”. I és que les
aparences són marca de la
casa d’aquest autor d’esmo-
lada capacitat de crear joc
teatral que a casa nostra es
va donar a conèixer al Festi-
val de Sitges amb l’estimu-
lant Gore.

Joc incert
Daulte beu d’arguments ex-
trets de la quotidianitat que
transforma en originals mo-
delant-los en els assajos de
la mà dels intèrprets, sovint
encantats amb el seu mèto-
de. “La manera de treballar
del Javier és molt útil”,
apunta Segura. “El joc que
proposa de no saber com
avança l’obra no et predis-
posa a fer psicologisme del
personatge i així se sorprèn
l’espectador, a qui s’obliga a
veure l’espectacle de mane-
ra activa”.

Anna M. Barbany, Fran-
cesc Lucchetti, Jordi Rico,
Joan Negrié, Sandra Mon-
clús, Pere Navarro com a
narrador i una sèrie de veus
televisives completen el re-
partiment de l’última pirue-
ta del dramaturg argentí,
que confessa que per docu-
mentar-se el primer que va
fer va ser comprar pel·lícu-
les de terror. “El que n’ha
quedat de tot plegat és el
que es veu a l’escenari”. ■

Clara Segura amb pistola i l’equip de ‘La felicitat’ ■ DAVID RUANO

‘La felicitat’ de
Javier Daulte
serà el primer
muntatge teatral
que es podrà
veure al Grec 06


