
 

La Gleva Teatre presenta No More Shakespeare, una 
conferència sobre el dramaturg de la mà de Ramon 

Simó i Joan Alavedra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALA DE PREMSA AQUÍ 

 
8 de Novembre de 2017 · El director i escenògraf teatral Ramon Simó i el compositor,                
intèrpret i director musical Joan Alavedra són els dos conferenciants de comèdia que             
analitzen la figura de Shakespeare i la posició de la seva obra als nostres teatres               
contemporanis, fet que els portarà inevitablement a la paròdia i a la ironia. 
No More Shakespeare és el nou i segon espectacle que ofereix La Gleva Teatre, amb               
quatre úniques funcions del 9 al 12 de novembre. 
 
Tots dos conferenciants ofereixen aquesta conferència-espectacle perquè Shakespeare        
ocupa, potser innecessàriament, una part massa important de les seves vides. Perquè com             
qualsevol altra divinitat, no en té prou amb dominar la paraula sinó que domina la nostra                
existència: l’’existència teatral i cultural. 
 
S’han proposat parlar de Shakespeare i de què representa Shakespeare per a ells: esbrinar              
fins a quin punt Shakespeare és un estímul – que ho és, fins i tot, diuen, per a les millors                    
sèries de televisió- o un entrebanc – que també ho és- per a la nostra vida cultural, teatral i                   
potser fins i tot personal. Es tracta d’una lluita desigual: contra el geni i contra els                
personatges més influents de la cultura occidental. Han trobat aliats, però. Gent –artistes,             
filòsofs, escriptors... – que com ells han sospitat al llarg del temps que l’actitud idòlatra no                
porta enlloc.  
 
Per a més informació entreu a https://www.laglevateatre.com/ 
 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/nomoreshakespeare
https://www.laglevateatre.com/


 

 
FUNCIONS 

9 novembre, 20:30h 
10 novembre, 20:30h 
11 novembre, 20:30h 

12 novembre, 19h 
Reserva entrades a lagleva@laglevateatre.com  

o compra a través de Ticketea a https://www.ticketea.com/entradas-teatro-no-more-shakespeare/ 
 
 
 

CONTACTE DE COMUNICACIÓ  
Marc Gall · COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Águeda Benítez · 605 54 88 80 
aguebb@gmail.com 
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