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SHAKESPEARE i BECKETT:

MALEÏTS BESSONS
A partir de moments
de William Shakespeare i Samuel Beckett
Traduccions:
Josep Maria de Sagarra, Joan Sallent, Joan Oliver i Joaquim Mallafrè

Dramatúrgia i direcció:
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Actrius:

Esther Bové i Viqui Sanz

Teatre del temps XXI
coproducció de

Deixeu-vos inquietar. No cal “entendre” tantes
coses… L’emoció dels moments viscuts.
MALEÏTS BESSONS
En un espai buit –el terra del qual és ple de peces de roba vella, i
jugant bàsicament amb la música i la il·luminació–, es troben dues
dones que tant poden pertànyer al món profundament poètic de
Shakespeare com a les pertorbadores peces del nostre
contemporani Samuel Beckett. Són dues dones que s’assemblen,
dos éssers perduts que s’esforcen, potser inútilment, a entendre les
giragonses a què ens empeny la vida.
Sense cap argument convencional, i a partir de la intertextualitat
més agosarada (escenes reescrites amb fragments de procedències
diferents, frases de Shakespeare que es fonen en moments de
Beckett, etcètera), assistim a la constatació que els humans, aquests
“maleïts bessons”, no fem més que ofendre’ns, barallar-nos i
provocar patiments inútils: pot ser una dura escena familiar, una
guerra fratricida, la recerca estèril d’un sentit absolut a la vida o bé
la tènue presència una mena d’humor grotesc sobre el Salvador…
Beckett era un bon lector de Shakespeare i de ben jove es va deixar
amarar de la ironia, els jocs, les bromes i la saviesa del gran William,
que bàsicament es va dedicar tota la vida, com era habitual a la seva
època, a reescriure els textos d’altres autors, però engrandint-los
gairebé sempre amb una profunda i contradictòria humanitat.

A partir de moments de Romeu i Julieta, Els dos Cavallers de Verona, El rei Lear, Timon d’Atenes,
Tot esperant Godot i L’última cinta de Krapp.

Esther Bové
Actriu de teatre, cinema i televisió formada a
l’Institut del Teatre, institució de la qual actualment
és professora de veu. Ha fet cursos de
perfeccionament com a professora assistent de la
Tècnica Fitzmaurice, classes de MLC i classes amb
Christine Adaire. Actualment cursa el Màster
d’Estudis Teatral de l’IT i la UAB.

Viqui Sanz
Actriu i productora teatral llicenciada a l’Institut del
Teatre. Ha treballat a Anexa i amb companyies
teatrals com La Gàbia, Dagoll Dagom i La Cubana, i
amb diversos directors d’escena. També ha estat
directora de Comunicació del Consorci per a la
Normalització Lingüística.

Jordi Coca

Escriptor, director de teatre, professor de literatura i
teoria dramàtica i Doctor en Arts Escèniques per
UAB. Guardonat amb els principals premis literaris
catalans. Ha dirigit i estrenat al Teatre Nacional de
Catalunya, al Teatre Lliure, al Grec, al teatre
Akadèmia, a la Sala Beckett i l’Espai Brossa, entre
d’altres.

«Us adoneu que surten tres dames per fer un passeig i
agafen flors, doncs us imagineu un jardí a l’escena; però
una mica després escolteu el relat d’un naufragi, i us
cobrireu de vergonya si no arribeu a imaginar les roques
i el mar; vet aquí dos exèrcits amb quatre espases i un
escut. Quin cor, per insensible que fos, no experimentarà
totes les emocions de la gran batalla?.»
Philip Sidney
Apologia de la poesia (1581)
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