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Julio Manrique es va des-
tapar fa tres temporades
com a director. Ho va fer
amb Els boscos, de David
Mamet. L’any següent,
Àlex Rigola li va oferir la
possibilitat de dirigir a
l’Espai Lliure i amb La
forma de les coses, de Neil
Labute, va aconseguir el
reconeixement que havia
quedat amagat l’any ante-
rior a la Sala Beckett.
Aquest any, Manrique ha
tornat a triomfar, ara ja per
la porta gran amb una co-
mèdia trista (Product, de
Mark Ravenhill) i la repo-
sició de Labute. Broggi,
sense complexos (que vo-
lia fer un canvi radical de
repartiment), li va oferir la
possibilitat de fer de Ham-
let. La casualitat va fer que
congeniessin en les agen-
des. I el que potser s’hau-
ria reservat per d’aquí un
parell d’anys, és a punt
d’estrenar-se. L’actor va
acceptar el repte, «és el tí-
pic personatge que qualse-
vol actor vol fer i que, com
que és jove, no es pot espe-
rar gaire a representar-lo».
Fins ara, Manrique només
havia intervingut en algu-
na funció de gira del Euro-
pean house, el pròleg sen-
se paraules que Rigola va
idear del Hamlet de Sha-
kespeare. En aquesta peça,
Manrique feia de germà
d’Ofèlia, Laertes, durant
la gira. Ara, serà el fill de
l’espectre, el que viurà un
amor paradoxal amb Ofè-
lia.

Shakespeare, efectiva-
ment, va anar escrivint els
seus drames per als seus
primers actors. A mesura
que anaven creixent, els
personatges es fan més
grans. Fins a arribar a El rei
Lear, l’obra de maduresa
del dramaturg i que, habi-
tualment, els directors no
s’atreveixen a fer-hi front
fins al cap de molts anys de
professió. No és el cas del
desacomplexat Broggi. Per
aquest director, la copro-
ducció amb el Grec de la
temporada passada (que
ara es reposa a la mateixa
Biblioteca fins al 15 de
maig) va significar un final
de temporada a la Bibliote-
ca i amb els clàssics. Brog-
gi va quedar molt satisfet
dels resultats d’un especta-
cle amb 14 actors i que ha
fet una vintena d’actua-

cions per Catalunya. Ara,
Broggi torna a Shakespea-
re, però no sota el paraigua
del Grec, confiat que el títol
i el protagonista tenen prou
reclam per al públic (molt
fidel a les seves propostes
en aquest escenari poc con-

vencional). Produir el
muntatge amb La Perla29
els dóna la llibertat de, per
exemple, plantejar-se cinc
setmanes de funcions i, fins
i tot, poder-les prorrogar.

El Hamlet que es dibuixa
a l’arena és la narració

d’Horaci que Hamlet, ferit
de mort, li encarrega.
L’únic supervivent de l’úl-
tima escena compleix la
paraula d’explicar la tragè-
dia perquè mai més es torni
a repetir. Tot i que molt
subtilment, Horaci deixa

pas a una representació en
què un actor principal fa de
Hamlet, mentre que els al-
tres es desdoblen en pa-
pers. No hi ha cap altre
plantejament preconcebut,
«el que ens agrada a l’as-
saig, ho incorporem». Un

fet habitual en els muntat-
ges de Broggi. «Tenim
l’honesta intenció de des-
cobrir l’obra», opina Man-
rique. No es vol localitzar
en una anècdota que pugui
empetitir la mirada de la
peça que té un Hamlet
«molt humà, molt mirall».
En aquest sentit, el Hamlet
que es planteja fuig del pa-
tró d’heroi romàntic.

Broggi treballa amb un
equip d’actors renovats (al-
guns, però, com ara Ramon
Vila i Carles Martínez, re-
peteixen). Aquest nou con-
tacte implica que es parli
molt més dels detalls, «els
has d’escoltar més», mati-
sa. De les poques innova-
cions que apunta Broggi és
que l’espectre parli en an-
glès. I que tingui una contí-
nua presència, tot i que no
quedi explicitat en el text
actual. Per Broggi, la pri-
mera versió de Shakespea-
re hauria de tenir moltes
més rèpliques del pare de
Hamlet. Ara ell ha ideat
que parli en anglès i que
només el senti i el vegi el
fill. Subtilment.

Julio Manrique flirteja amb Hamlet
El popular actor protagonitzarà la nova posada en escena del director Oriol Broggi a la Biblioteca de Catalunya

● Carles Sindreu (Barcelona,
1900 - la Garriga, 1974) va ser pe-
riodista, escriptor i publicista.
També va ser un deficient jugador
de tennis (a diferència del seu ger-
mà) tot i que es va prodigar en crò-
niques d’aquest esport amb el
pseudònim de Fivaller. Sindreu va
viure els alegres i despreocupats
anys vint. Els de poder subsistir
gràcies a l’empresa familiar. I lle-
gir. I filosofar en ateneus. I escriure
sobre el que ell volgués (o gairebé).
La Guerra Civil el va portar a un
exili interior. A subsistir limitant el
verí. A deixar la ironia pels cafès.
Avui, Sindreu és un dels noms des-
coneguts en el panorama literari
del segle XX. Oblidat. Només les
seves singularitats l’han ajudat a
ser recordat amb simpatia. Allò de

● L’actor Julio Manrique muda de pell.
Des de fa dos mesos, ha començat els as-
sajos de Hamlet, un paper que l’ha de ca-
tapultar com a actor dramàtic. Manrique,

Julio Manrique i Jordi Rico, fa uns dies a la Biblioteca, en la primera sessió d’espases. / ORIOL DURAN

JORDI BORDES / Barcelona

guardar papers rebregats amb les
seves radiacions (una mena de gre-
guerías catalanes que va instituir el
seu amic Ramon Gómez de la Ser-
na) com ara «la carn del conill de
gàbia té gust de filferro».

Llums i ombres
Compartint escenari amb El rei
Lear i només fins aquest vespre, la
companyia Pristins Fivaller ha im-
pulsat un muntatge en què cons-
trueix una trama a partir dels seus
textos i poemes. El resultat és un
Sindreu optimista, que no troba qui
vulgui jugar amb ell a tennis (de
dolent que és) i que, assegut recor-
da l’esplendor de la joventut i les
ombres durant la Guerra Civil
(l’últim dia van afusellar el seu pa-
re) i el franquisme. La peça llança

un habitual al Lliure i en les sèries de tele-
visió amb personatges sorneguers i empà-
tics, s’apunta a l’aposta del director Oriol
Broggi. Des del 8 de juny i fins al 17 de ju-
liol, l’arena de la Biblioteca de Catalunya

serà la seu, un altre cop, del plantejament
minimalista en què els detalls impercepti-
bles i els recursos més senzills i eficaços
juguen a favor del text de Shakespeare,
traduït per Joan Sellent. Broggi augura

contínuament hams per saber més
d’aquest personatge que va deixar
dona i fills per ajuntar-se amb la
que seria la veritable parella, la Fi-
lo, i que va haver de sortir de
l’Ametlla del Vallès després de re-
bre insults i amenaces. En realitat
era una revenja a un article a La
Vanguardia en què el periodista
denunciava una sarsuela cantada
en play back i que sembla que
molts veïns van creure que els fills
del poble interpretaven en directe!
Match ball Sindreu és una incita-
ció a conèixer més d’aquest autor i
de la generació d’escriptors que
van quedar reclosos en un gris exili
interior. Aquesta tardor, l’editorial
A Contravent prepara una edició
d’alguns textos de Sindreu, revi-
sats per Carme Arenas.

que en el seu muntatge es repeteixen els
núvols, les cortines i les catifes amb què la
presència de l’espectre, que parlarà en an-
glès a les orelles de Hamlet, creuarà contí-
nuament l’escena misteriosament.

Captivats per Carles Sindreu


