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Shakespeare a la fresca

La segona edició del Festival Shakespeare consolida la intel·ligent iniciativa municipal de
dinamització turística de Santa Susanna
Ni Poncela ni Ruiz s'adonen prou que 'Macbeth' és l'obra mestra de la ironia shakespeariana

Francesc Massip

Tots sabem fins a quin punt la maquinària del poder -local o global- malda per instrumentalitzar la
cultura i posar-la al servei dels seus interessos, legítims o inconfessables. És una pràctica secular
implacable que ha generat complicitats extraordinàries -i Miquel Àngel, Shakespeare o Calderón en van
ser casos àlgids-, però també desencontres irreversibles que han silenciat o han fet invisible tot aquell
impuls creatiu que no bategués al ritme que imposen els mecanismes de l'autoritat. Sense anar més
lluny, avui mateix el poeta il·licità Gaspar Jaén i els seus seran desallotjats de l'Hort del Motxo, el
palmerar de la família on el 14 d'agost proppassat un centenar d'amics brindàvem amb nugolet mentre
els versos de La festa enramaven la nit; tot plegat perquè ha exercit la seva escriptura sense mordasses
i, lluny de plegar-se al dictat oficial, n'ha denunciat els abusos i els despropòsits, i n'ha pagat el preu de
la marginació i de la revenja personal disfressada de reparcel·lació urbanística.

Avui volem parlar, però, d'una iniciativa intel·ligent i productiva: el Festival Shakespeare de Santa
Susanna, un municipi del Maresme de menys d'un miler d'habitants, però amb una important afluència
turística de temporada, que ha decidit destinar fons i immoble -la vetusta masia de Can Ratés
convertida en centre cultural- a la creació d'un festival d'estiu dedicat al dramaturg anglès en què es
donen cita les diverses arts escèniques: teatre, dansa, música i altres formats espectaculars, infantils
inclosos. Tot plegat s'inscriu en un pla de dinamització turística dirigit a millorar l'oferta i atreure un
estiuejant de qualitat, amant de l'art i la cultura, lluny del turisme destraler que suca sol i sexe en mar i
alcohol. Un festival internacional (que enguany obté un 85% d'ocupació) dirigit amb bon pols per
l'escenògraf Paco Azorín (Premi Crítica Serra d'Or 2004), que es va inaugurar amb èxit l'any passat,
amb un total de deu produccions procedents de França, Itàlia, Anglaterra, Andalusia, Aragó i Catalunya:
tres tragèdies, tres comèdies, un concert sobre els sonets shakespearians, un monòleg i dues versions
infantils.

Ahir, amb La comèdia dels errors, es va tancar la segona edició, que ha augmentat a dotze els
espectacles (la meitat, estrenes absolutes, tres produccions pròpies i tres coproduccions), incloent-hi un
nou gènere, l'òpera, amb La violació de Lucrècia, de Benjamin Britten. També s'ha doblat el format
experimental batejat com a 4 + Shakespeare, aproximacions contemporànies a l'obra del dramaturg
elisabeteà que enguany s'ha concretat en un text d'Edward Bond (Últim quadern de notes de William
Shakespeare) i un espectacle de dansa-teatre (Limbo ) que han dut a escena quatre protagonistes
shakespeareanes: Julieta, Ofèlia, Lady Macbeth i Desdèmona. Per als dos espais de la masia
fortificada, el pati i el jardí, hi han passat les obres majors de l'incomparable autor: va obrir el foc amb
salves brillants La Tempestad de la companyia basca Ur Teatro d'Helena Pimenta, una de les més
sòlides directores shakespeareanes, amb tot un Ramon Barea com a Pròsper; van continuar Othello,
una relectura italiana en clau musical, i l'humit Rei Lear de l'inefable Bieito, a banda de l'aproximació
coreogràfica d'Ángel Corella, tot un star de l'American Ballet Theatre que voldria instal·lar escola a
Catalunya; el muntatge Amloii, como lo dijo Hamlet de Mauricio Celedón, que combina dansa, teatre,
acrobàcia, circ i pantomima; ¡Quién va! del grup NoHayQuorum, un treball actoral sobre la passió de fer
Hamlet, i la pallassa Pepa Planas amb Giulietta.
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MACBETH, L'INABASTABLE
Grans expectatives havia aixecat el retorn a l'escena teatral del conegut actor de cine Eusebio Poncela,
a qui la directora María Ruíz feia temps que perseguia per muntar Macbeth, una dèria que finalment
s'ha acomplert amb l'espectacle que divendres vèiem al jardí de Can Ratés. No és estrany que l'actor es
resistís durant anys a acceptar el repte: Macbeth és potser el personatge shakespearià més difícil
d'interpretar per la complexitat d'identificar les seves últimes raons i d'entendre l'origen de les seves
pulsions essencials. D'una banda, és un home ple d'imaginació que es troba atrapat en la seva
implacable estructura mental: és, com Hamlet, un ésser torturat per una gran lucidesa que pateix perquè
és conscient del mal que fa. D'altra banda, en ell ressona el tonto útil que va ser el personatge real de
Macbeth, que, assassinant el rei Duncan (1040), va facilitar el retorn de la corona als hereus de Banquo,
que, de fet, seria l'avantpassat històric de Jacob I, a qui Shakespeare fa la pilota com a nou rei
d'Anglaterra d'ençà 1603: al cap i a la fi, la seva producció depenia de la protecció cortesana, i si Ricard
III legitimava l'accés al poder dels Tudor (la família d'Elisabet I), ara calia justificar el canvi dinàstic amb
l'adveniment dels Stuart. A la vegada, Macbeth és una violenta màquina criminal que sembla activada
per una feroç sexualitat, que, frustrada per la incapacitat d'engendrar, esdevé d'una potència destructora
enorme, una crueltat esperonada per l'ambició i les insatisfaccions de la seva esposa.

Ara bé, l'escandalosa i letal vitalitat de Macbeth és traduïda per Poncela amb un excés d'agitació física,
d'energia purament exterior que ens deixa freds, lluny del caliu que l'actor es complau de provocar en el
públic. La seva àncora comunicativa s'encalla en un roquissar gèlid i no ens posa calents malgrat la
sang bullent que exhibeix i vessa. És un treball potent i exuberant que imposa la presència de l'actor a
l'escenari i visualitza la violència del mal, però està excessivament enganxat a la superfície de la pell:
eriça, però no toca cap nervi ni pinça cap tendó; aclapara, però no commociona com caldria. I és que
Poncela construeix un Macbeth extrem i frenètic, quan el ganxo del personatge és la seva dimensió
terriblement humana, amb les pors i les fantasies que assetgen qualsevol persona fins al punt d'arribar a
resultar-nos proper com a projecció íntima de les nostres pròpies tendències a fer mal. Amb una dicció
sovint no prou diàfana, Poncela escup un Macbeth desesperat, tenallat per les seves visions
espaordidores, davant les quals perd la paraula i es desploma en un desmesurat atac epilèptic.

Tota l'obra és feta de contrastos, un joc d'antítesis que s'aguditza amb Lady Macbeth, molt més
decidida, despietada i temible que el seu marit. És la dona que renuncia a la seva naturalesa femenina
per tal d'empènyer el seu marit a l'assassinat de Duncan i, trobant-lo indecís, li etziba aquella imatge
escruixidora de la mare que alleta dolçament el seu infant, però al qual arrencaria del mugró i li
esclafaria el cervell si hagués jurat com Macbeth matar el rei. Doncs bé, Clara Sanchis és una actriu
convincent i sòlida, que sosté amb fermesa les regnes del diàleg, que l'emprèn a calbots amb l'espòs
cagadubtes en una jocosa escena de violència domèstica. Esclar que el seu aspecte angelical, amb
aquells rínxols daurats d'angelet de Rafael, no és la millor estampa per encarnar l'esgarrifosa Lady
Macbeth.

No s'explica gaire l'estranya masculinització de les tres bruixes-parques que dominen l'esperit de
Macbeth i escalfen la seva febril imaginació visionària, mentre que les projeccions videogràfiques dels
malsons i fantasmagories no aporten res de nou a una posada en escena decididament tocada de sopor
que no s'adona prou que Macbeth és l'obra mestra de la ironia shakespeariana.
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Eusebio Poncela i Clara Sanchis encarnen Macbeth i senyora en el muntatge ofert en el
Festiva Shakespeare
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