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Daud’autor

A
vui i demà se celebra al Fabra i Coats el Dau
Barcelona, el segon festival de jocs de taula.
S’hi organitzen un munt d’activitats, algu-
nes relacionades amb els jocs de paraules.

Els crucigramistes de tots els diaris retem homenatge
al centenari dels mots encreuats redefinint la primera
graella que ArthurWynne va publicar a Nova York el
21 de desembre de 1913, demà diumenge dirigiré una
partida col·lectiva del nou Joc de l’Enigmàrius i des
d’aquest migdia Miquel Sesé coordina les 24 hores
d’Scrabble que obligaran a mantenir obert el recinte
tota la nit, com en aquelles interminables partides de
rol (o de Monopoly) que ens fixaven a taula durant
nits senceres, sempre envoltats d’amics. Cal repetir
que el joc és cultura? Ho és. La creació de jocs em
sembla una activitat molt propera a la dramatúrgia,
perquè l’autor estableix unes regles que transformen
els jugadors en personatges destinats a interactuar du-
rant un temps determinat. Cada cop que algú inventa
un joc crea un marc referencial perquè la gent hi vis-
qui experiències.
Els alemanys ho tenen clar. La indústria valora els

autors i organitza fires semblants a les del llibre, per-
què considera que els jocs sónun bé cultural. El comis-
sari deDauBarcelona, l’amic Oriol Comas, també. Per
això ha escalfat motors durant un mes amb un cicle
de conferències sobre diversos aspectes del joc. Ahir,
la vigília de la inauguració, es van concedir els premis
Dau als millors autors (consolidats i novençans) i, so-
bretot, el premi especial a una vida de jocs, una mena
d’Oscar honorífic. Enguany ha recaigut en l’alemany
Erwin Glonnegger, que va ser director editorial de
l’editoraRavensburger de 1949 a 1985. Segons el jurat,

Glonnegger
“va ser la pri-
mera perso-
na en la in-
dústria inter-
nacional del
joc de taula
que va saber
veure que un
joc és una

obra de creació i que, per tant, el paper dels autors és
fonamental i irreemplaçable”. Pot semblar una obvie-
tat, però algú sabria dir algun nomd’autor dels jocs de
taula que té a casa?
Glonnegger va dirigir la producció de jocs tan popu-

lars com el Memory o Malefiz (de Werner Schöpp-
ner). Amb aquest segon passa com amb moltes pel·lí-
cules de Hollywood. Educa el va editar en castellà a
mitjan anys seixanta, però li va canviar el títol, i potser
algun lector el recordarà com El juego de la barricada.
Els experts també valoren que fos l’editor dels jocs
d’Alex Randolph, considerat com el més gran creador
de jocs de la història. La tasca d’edició de Glonnegger
influïa molt en el resultat final del joc, de manera que
al final també ell en va crear alguns. I va escriure un
dels llibres de jocs més valorats: Das Spiele-Buch.
Quan se’n va publicar la primera edició els lectors es
van enfrontar, per primera vegada, a un llibre que
identifica els jocs amb el nom del seu autor. Glonneg-
ger ja és un ancià a qui li costa viatjar. Ahir a la tarda,
al Palau de la Virreina, van recollir el premi Dau les
seves filles, i van dir que encara juga.

GuillemMotos i Sílvia Forns, en primer pla, protagonitzen el Romeu i Julieta de Dugald Bruce-Lockhart

JUSTO BARRANCO
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E
ls britànics Propeller
han conquerit amb el
seu poderós teatre fí-
sic,musical i interpre-
tat només per homes

al públic del festival Temporada
Alta deGirona: fa escassos dies tor-
naven a triomfar amb un altre dels
seus Shakespeare, un màgic Som-
ni d’una nit d’estiu ambientat al
Nadal. I ara els Propeller estan a
punt de desembarcar a Barcelona
d’una manera sorprenent: Dugald
Bruce-Lockhart (Fiji, 1968), un
dels rostres més coneguts de la
companyia, que va encarnar Enric
V vestit com un ferotge militar
amb destral en mà, està dirigint a
Barcelona, al petit teatre Akadè-
mia, a un jove grup d’actors cata-
lans en l’obra Romeu i Julieta.
I dirigint-los segons els precep-

tes dels Propeller, tant en el pla fí-
sic com en la voluntat de fer arri-
bar elmissatge del text als especta-
dors: es tracta, diu, més lliurar-lo
que d’actuar-lo. I de ser fidels al
concepte de la peça i no ambien-
tar-la gratuïtament a la lluna, som-
riu, llevat que això emani del text:
fer-la pura i simple. I ara que elRo-
meu i Julieta ja està en marxa i es

representarà al teatre Akadèmia
fins al 12 de gener, l’actor angloes-
cocès està tan content amb l’expe-
riència que pensa fins i tot a cons-
truir a Barcelona una companyia a
l’estil Propeller –només que tam-
bé amb dones– per muntar un
Shakespeare cada any. “Fer la ma-
teixa feina que he estat fent com a
actor amb els Propeller”, subratlla
ple d’energia.
Tot va començar, recorda, quan

el 2012 la fundació Aisge –d’actors
i intèrprets–, de la qual forma part
MercèManaguerra, que també en-
capçala el projecte del teatre Aka-
dèmia, va convidar els Propeller
que enviessin un dels seus mem-
bres a impartir un taller sobre
com interpretar les obres de
Shakespeare. Va ser Bruce-Lock-
hart, que a més realitza fa temps
treballs de direcció. I va quedar
fascinat pels actors i l’espai de

l’Akadèmia. Al taller hi va haver
escenes de Romeu i Julieta i va
veure que amb Guillem Motos i
Sílvia Forns podia muntar-la.
Amb ells i nou actors més que ha
anat reunint. Amb ells ha treballat
el sentit de les frases i on posar
l’accent per transmetre’l sencer.
En el vers de Shakespeare és sem-
pre al final, la pronunciació de les
frases sol acabar “cap amunt”,
mentre que aquí, diu, no és habi-
tual. Encara que després hi ha les
traduccions, en aquest cas de Mi-
quel Desclot, que creu molt bona.
I, esclar, tambéha treballat la se-

va visió dels personatges i el sentit
que extreu de l’obra, de Romeu i
Julieta, després de llegir-la en pro-
funditat en diverses ocasions. I ell
no veu, explica, la famosa història
d’amor tràgic. “És difícil trobar
amor real a la peça”. Veu més
aviat obsessió, amor malaltís. I
una reflexió sobre la identitat.
“Ens definim a través d’una altra
gent. Tant Romeu com Julieta es
defineixen a través de l’altre, hi ha
addicció, codependència. Sense
l’altre queden perduts”, assenyala.
I diu que passa en tots els perso-
natges de l’obra i que si fossin ca-
paços de definir-se per si matei-
xos i comprendre els altres hi hau-
ria menys banys de sang inútils.c

J. VICO

L’actor britànic vol
crear una companyia
com els Propeller a
Barcelona per fer un
Shakespeare a l’any

El joc és cultura; la
creació de jocs em
sembla una activitat molt
propera a la dramatúrgia

Dugald Bruce-Lockhart dirigeix a l’Akadèmia i vol muntar una companyia
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