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Montjuïc - 6 d’octubre 
Love for Shakespeare 
direcció Lluís Pasqual 
 

 

intèrprets 

Laura Conejero / Maria Hinojosa / Míriam Iscla / Maika Makovski / Laia 
Marull / Judit Neddermann / Lídia Pujol / Mercè Sampietro / Rosa Maria 
Sardà / Emma Vilarasau 

piano i clavicèmbal Dani Espasa / violoncel Oriol Aymat / bateria i percussió 
Martí Hosta. 
 

 

traduccions teatrals Salvador Oliva, Marc Rosich i Jaime Gil de Biedma / 
traduccions dels poemes Gerard Vergés / dramatúrgia Marc Rosich / música 
Henry Purcell, Franz Schubert, Maika Makovski, Judith Neddermann, Lídia 
Pujol i Dani Espasa / direcció musical Dani Espasa / il·luminació Marc Lleixà i 
Lluís Pasqual / vídeo Marc Lleixà 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

espectacle en català i castellà 
durada aproximada 1h. 10’ sense pausa 
 

seguiu #loveshakespeare al twitter 
 

horari: a les 20:30h. 

preus: 29€ 
26€ compra avançada 
24,50€ amb descompte 
15€ tarifa última fila 
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Una sessió especial per a un dia especial. Obrim la ruta Shakespeare amb una 
lectura escènica d’alguns textos que ens tenen l’ànima robada. Estem 
enamorats del bard. I vosaltres? 

 
 

Els altres espectacles que conformen l’eix Shakespeare de la programació 
d’aquesta temporada són: 

Victòria d'Enric V 
de William Shakespeare versió i direcció Pau Carrió 
Gràcia - de l'1 al 26 d’octubre 
 
My Perfect Mind 
creació Told by an Idiot direcció Kathryn Hunter 
Montjuïc - 20 i 21 de novembre 
 
El rei Lear 
de William Shakespeare direcció Lluís Pasqual 
direcció musical Dani Espasa 
Montjuïc - del 15 de gener al 22 de febrer 
 

Shakespeare a Benicàssim (lectura dramatizada) 
direcció Jorge Picó 
Fora d'hores 
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Everything and nothing 

Nadie hubo en él; detrás de su rostro (que aun a través de las malas pinturas 
de la época no se parece a ningún otro) y de sus palabras, que eran copiosas, 
fantásticas y agitadas, no había más que un poco de frío, un sueño no soñado 
por alguien. Al principio creyó que todas las personas eran como él, pero la 
extrañeza de un compañero con el que había empezado a comentar esa 
vacuidad le reveló su error y le dejó sentir, para siempre, que un individuo no 
debe diferir de la especie. Alguna vez pensó que en los libros hallaría remedio 
para su mal y así aprendió el poco latín y menos griego de que hablaría un 
contemporáneo; después consideró que en el ejercicio de un rito elemental de 
la humanidad bien podía estar lo que buscaba y se dejó iniciar por Anne 
Hathaway, durante una larga siesta de junio. A los veintitantos años fue a 
Londres. Instintivamente, ya se había adiestrado en el hábito de simular que 
era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie; en Londres 
encontró la profesión a la que estaba predestinado, la del actor, que en un 
escenario juega a ser otro, ante un concurso de personas que juegan a tomarlo 
por aquel otro. Las tareas histriónicas le enseñaron una felicidad singular, 
acaso la primera que conoció; pero aclamado el último verso y retirado de la 
escena el último muerto, el odiado sabor de la irrealidad recaía sobre él. 
Dejaba de ser Ferrex o Tamerlán y volvía a ser nadie. Acosado, dio en 
imaginar otros héroes y otras fábulas trágicas. Así, mientras el cuerpo cumplía 
su destino de cuerpo, en lupanares y tabernas de Londres, el alma que lo 
habitaba era César, que desoye la admonición del augur, y Julieta, que 
aborrece a la alondra, y Macbeth, que conversa en el páramo con las brujas 
que también son las parcas. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre, 
que a semejanza del egipcio Proteo pudo agotar todas las apariencias del ser. 
A veces, dejó en algún recodo de la obra una confesión, seguro de que no la 
descifrarían; Ricardo afirma que en su sola persona hace el papel de muchos, y 
Yago dice con curiosas palabras "no soy lo que soy". La identidad fundamental 
de existir, soñar y representar le inspiró pasajes famosos. Veinte años persistió 
en esa alucinación dirigida, pero una mañana lo sobrecogieron el hastío y el 
horror de ser tantos reyes que mueren por la espada y tantos desdichados 
amantes que convergen, divergen y melodiosamente agonizan. Aquel mismo 
día resolvió la venta de su teatro. Antes de una semana había regresado al 
pueblo natal, donde recuperó los árboles y el río de la niñez y no los vinculó a 
aquellos otros que había celebrado su musa, ilustres de alusión mitológica y de 
voces latinas. Tenía que ser alguien; fue un empresario retirado que ha hecho 
fortuna y a quien le interesan los préstamos, los litigios y la pequeña usura. En 
ese carácter dictó el árido testamento que conocemos, del  
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que deliberadamente excluyó todo rasgo patético o literario. Solían visitar su 
retiro amigos de Londres, y él retomaba para ellos el papel de poeta. La historia 
agrega que, antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: "Yo, que 
tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo". La voz de Dios le 
contestó desde un torbellino: "Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú 
soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, 
que como yo eres muchos y nadie". 

Jorge Luis Borges 
(fragment d’El Hacedor) 

 

 
paraules, paraules, paraules... i una comunitat d'espectadors al seu voltant que 
mengen, escolten, senten, beuen, miren, entomen, agraeixen, ploren, riuen, 
evoquen... paraules; paraules imaginades pel més Sant de tots els Laics, 
paraules que tenen formes, colors, relleus, grandesa i misèria... i que 
sobreviuen miraculosament l’alquímia de passar a una altra llengua, amb uns 
altres sons i uns altres sentiments, perquè aquestes paraules contenen totes 
els sentiments, i per tant totes les llengües... paraules respirades per un home 
sol, un únic poeta, i que ja pertanyen a tota la humanitat... paraules que 
tornaran a ser vives gràcies a 10 actrius 10 que les aniran desgranant com si 
fos l'aigua d'un riu purificador, perquè aquestes paraules quan es pronuncien 
amb veu alta es converteixen en totes les realitats possibles i acaben sempre 
fent-nos un bé, difícil d'explicar, però que tots podem sentir. 

Lluís Pasqual 
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l’ordre de les peces 
 

1. If Music be the Food of Love (de H. Heveningham i H. Purcell a partir 
de Nit de Reis) 

2. Fragments de Nit de Reis, Hamlet, Treballs d’amor perduts i Somni 
d’una nit d’estiu. 

3. Fragment de Romeu i Julieta. (Romeu enamorat, monòleg de la 
reina Mab). 

4. Fragment de Romeu i Julieta (escena del balcó). 
5. Sonets XLIII i XXX 
6. Fragment de Troilus i Cressida (encontre furtiu). 
7. Fragment d’Al vostre gust (lliçons d’amor de Rosalina travestida). 
8. Fragment de Sueño de una noche de verano (l’amor de Titània). 
9.  Sonet CXLV 
10.  Fragment d’Otel·lo (mort de Desdèmona). 
11.  Fragment d’Enric V (acte V). 
12. Sonet CXLVII 
13.  Fragment de Treballs d’amor perduts (monòleg de Biron sobre 

l’amor). 
14.  An Sylvia? (de F. Schubert a partir d’Els dos cavallers de Verona) 
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alguns  de textos 

Sonet XLIII 

Quan tanco les parpelles és quan hi veig més clar 
perquè no veig res important durant el dia; 
i és quan dormo que els somnis te’m deixen contemplar, 
i l’ull, llum en la fosca, en la fosca irradia. 
 
Doncs tu, que tens una ombra que a l’ombra fa claror, 
i llum als ulls tancats la teva ombra irradia, 
a plena llum, sumant-hi la teva resplendor, 
quina imatge més bella la teva ombra faria! 
 
Com serien, em dic, feliços els meus ulls, 
si et pogués veure a plena llum vivent del dia, 
si en la nit morta la teva ombra, entre garbulls 
del son, cap al davant dels meus ulls cecs fa via. 
 
Tots els dies són nit, quan no et puc veure gens. 
I les nits són brillants quan, en somnis, tu véns. 
 

Sonet XXX 

Quan, en el tribunal del pensament callat, 
convoco la memòria de les coses passades, 
lamento no tenir felicitats buscades 
i, amb vells dolors, fets nous, ploro el meu temps gastat. 
 
I se’m neguen els ulls, al plor gens avesats, 
pels amics que ara són dins la nit de la mort, 
i em fa plorar la pena d’un amor, el record, 
i em lamento dels nostres temps desdibuixats. 
 
I em dolc d’aquell dolor des de fa temps passat, 
i enumero, amb la pena de les penes viscudes, 
el trist balanç de les tristeses percebudes 
pagant-les com si mai no les hagués pagat. 
 
Però, estimat, si penso en tu, tot es fa clar: 
les pèrdues se’m restauren i la pena se’n va. 
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Treballs d’amor perduts 
monòleg de Biron sobre l’amor 
 
Biron L’amor, 

après per primer cop en els ulls de les dames, 
no viu reclòs i sol a l’esperit; 
sinó que, amb l’esperó de tots els elements, 
corre de pressa com el pensament a cada facultat, 
i cada facultat li dóna dobles facultats, 
molt per damunt de cada deure i funció. 
Als ulls, els dóna una visió nova, 
Perquè els ulls d’un amant enceguen els de l’àguila; 
l'orella de l’amant sent el soroll més sordujjjjuujuuuj 
que no sent ni l’orella aguda de cap lladre. 
El tacte de l’amant és més suau i més sensible 
que les tendres antenes dels cargols. 
La llengua de l’amant demostra al perceptible Bacus 
que el seu gust és groller. I pel que fa al valor, 
¿no és l’amant com un Hèrcules, 
enfilant-se pels arbres del jardí de les Hespèrides?  
Més subtil que l’Esfinx, és dolç i musical 
com el brillant llaüt d’Apol·lo, 
amb els cabells per cordes. 
I, quan parla l’amor, la veu de tots els déus 
encanta el cel amb la seva harmonia. 
Mai cap poeta no ha gosat prendre la ploma 
sense suavitzar la tinta amb els sospirs d’amor. 
Ah, després el seu versos saben com encisar 
les orelles salvatges, i plantar la bondat 
en el cor del tirà. Tota aquesta doctrina, 
l’he recollida dels ulls de les dones, 
que encara guspiregen amb el foc de Prometeu, 
i són els llibres, i les arts i les escoles, 
que mostren i contenen i nodreixen el món. 
És per això que sou folls si renegueu de l’amor.  
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l’autor 

William Shakespeare 
Stratford-on-Avon 1564 – 1616 

Neix el 1564 a Stratford-on-Avon, al comtat de 
Warwick, Anglaterra. El bategen el 26 d'abril a 
l'església de la Sagrada Trinitat de Stratford, 
encara que la seva data de naixement se celebra 
el 23 (data també de la seva mort). Fill de John 
Shakespeare, guanter i comerciant, i de Mary 
Arden, de família més distingida. El matrimoni va 
tenir vuit fills, dels quals en van sobreviure quatre 
nois i una noia. 

El 1570 es prohibeix el teatre al terme municipal de Londres, motiu pel qual els 
teatres s’instal·len a l’altra banda del Tàmesis, al South Bank. El 1572 s’obliga 
a les companyies teatrals a posar-se sota la protecció d’un noble. El 1573 la 
companyia del Comte de Leicester actua a Stratford (on torna el 1576). 

El 1582 Shakespeare es casa amb Anne Hathaway, vuit anys més gran que ell, 
natural de Shottery, prop de Stratford. El maig del 1583 neix la seva filla 
Susanna. El febrer del 1585 neixen els seus fills bessons Hamnet i Judith. 
Possiblement, el 1587 es trasllada a Londres sense la família. Després de fer 
de mestre, entra com a actor de la companyia Queen's Men. Per un pamflet de 
Robert Greene en contra d’ell, el 1592 sabem que estava plenament establert a 
Londres com a actor i ja havia escrit Enric VI i La comèdia dels errors. 

El 1593 publica Venus i Adonis, dedicat al Comte de Southampton, Ricard III i 
Titus Andrònic. El 1594 apareix El rapte de Lucrecia, un poema dedicat també 
al Comte de Southampton. És membre de la companyia Chamberlain’s Men, 
amb Richard Burbage i William Kempe. Escriu L’amansiment de l’harpia, 
Treballs d’amor perdut i Els dos cavallers de Verona. El 1595 escriu Ricard II, 
El somni d’una nit d’estiu i Romeo i Julieta. 

El 1596 mor el seu fill Hamnet. Escriu El rei Joan i El mercader de Venècia. El 
seu pare demana -i li concedeixen- el títol de Cavaller, que l’autoritza a usar un 
escut d’armes amb una llança i el lema “Non sancz droit”. El 1597 compra una 
casa a Stratford, New Place, tot i que continua vivint a Londres. Escriu la 
primera part d’Enric IV. La segona part és del 1598, l’any que publica per 
primer cop una de les seves teatrals, Treballs d’amor perdut. 

Són del 1599 Enric V, Molt soroll per no res i Juli Cèsar, que va servir 
segurament per a la inauguració del teatre The Globe, del qual era accionista. 
L’any següent escriu Les alegres casades de Windsor, Al vostre gust i Nit de  
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reis, i el 1601 Hamlet. El mateix any es produeix un cop d’estat fracassat i 
l’execució posterior del Comte d’Essex, precedit per una representació de 
Ricard II. També és l’any que mor el seu pare. 

El 1602 escriu Troilus i Cressida. Shakespeare compra diverses propietats a 
Stratford: una finca de 50 hectàrees i un “cottage”. El 1603, Tot va bé si acaba 
bé i Otel·lo. 

Amb la mort de la reina Elisabet I, la companyia Chamberlain’s Men passa sota 
la protecció de Jaume I i s’anomena King's Men. En aquest període, 
Shakespeare deixa de treballar com a actor. El trobem vivint a Londres a casa 
d'una família hugonot anomenada Mountjoy mentre la seva família continua a 
Stratford. 

El 1604 escriu Mesura per mesura; el 1605, El rei Lear; el 1606, Macbeth i 
segurament el 1607, Antoni i Cleopatra). Aquest mateix any es casa la seva filla 
Susanna amb John Hall, metge. Del 1608 són Timó d’Atenes i Pèricles, escrita 
en col·laboració amb Thomas Middleton. Neix la seva única néta, Elizabeth, i 
mor la seva mare. 

El 1609 publica els Sonets, dedicats al misteriós “W.H.” i escriu Coriolà. La 
companyia King’s Men es trasllada al teatre Blackfriars. El 1610 escriu Cimbelí i 
es retira a la casa de Stratford. 

Són del 1611 Conte d’hivern i La tempesta, i del 1612, Cardenio, peça avui 
desapareguda. Del 1613, Els dos nobles cosins i Enric VIII, totes dues 
probablement en col·laboració amb Thomas Fletcher. Aquest mateix any es 
compra una casa al costat del teatre Blackfriars. Tres anys després la seva filla 
Judith es casa amb Thomas Quiney. 

Shakespeare mor el 23 d'abril de 1616 als 52 anys, havent signat testament el 
25 de març. La seva vídua mor el 1623 i la seva filla Elizabeth Hall el 1670. 

El 1623 John Heminges i Henri Condell publiquen el “First Folio” amb 36 obres 
seves. 

 

 

 

més informació 

http://www.shakespeare-online.com 
http://www.opensourceshakespeare.org 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b04gv5zy 
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/landprint/shakespeare/ 
http://www.dramaonlinelibrary.com/playwrights/william-shakespeare-iid-12438 


