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Declan Donnellan: 'Necessitem empatitzar amb la gent que no és com nosaltres'
El director teatral britànic Declan Donnellan creu que veure
obres de Shakespeare és important en l'actualitat perquè
'escriu sobre persones que són diferents de nosaltres' i això
favoreix l'empatització. El dramaturg, que aquest diumenge
dirigeix al Teatre-Auditori la representació de 'The Winter's
Tale', a càrrec de la companyia Cheek by Jowl, ha explicat en
una entrevista a Cugat.cat els detalls de la funció i ha
subratllat que un dels valors del teatre és la de posar en
relació la humanitat.

Algunes de les frases més destacades de l'entrevista:
'Una de les raons per les quals és important veure obres de Shakespeare en l'actualitat, a part de perquè és un
gran escriptor, és perquè escriu sobre persones que són diferents de nosaltres, que fan i senten coses que
nosaltres no faríem ni sentíriem. I això per a nosaltres és molt important ara mateix ja que necessitem
empatitzar amb la gent que no és com nosaltres'.
'El que és important és que siguem generesos entre nosaltres i no destructius. El que importa és que participem
en el món de manera comunitària i aquesta és la naturalesa sacramental del teatre i és per això que el teatre és
tan rellevant.'
'La gent tendeix a pensar que els films i les obres de teatre han de ser realistes, però cap ho és. Si analitzéssim
l'època en què transcorre la pel·lícula o l'obra ens adonariem que no ho és. De fet, ni la vida diària ho és. El
realisme és molt perillós i té molt a veure amb la societat consumista.'
'Shakespeare escriu sobre l'amor i, per tant, també sobre la pèrdua, ja que no hi ha amor sense pèrdua. I el que
ens uneix com a ésser humans és el dolor que ens genera la pèrdua i la nostra incapacitat a acceptar-la.'
'El veritablement valuós és que estem vius i que hem de prestar més atenció a aquest aspecte. De fet, no estem
plenament vius ja que no participem plenament de la vida. Per exemple, quan presenciem un accident de
cotxe, el temps s'alenteix. I de fet això no és inusual, el temps és així. Però nosaltres no l'experimentem
genuïnament ja que no hi parem atenció.'
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