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PUBLICITAT

MÚSICA

Sonic Youth, al Razzmatazz
La banda de Nova York presenta a Barcelona el seu
darrer disc d’estudi, «The Eternal».

ESCAPADES

Caminar i
orientar-se
La 8a
Trekorientació
Bosc de Poblet
ofereix la
possibilitat de fer
senderisme i
practicar
l’orientació, tot
alhora.

CINEMA

Alícia al país de Burton
El clàssic de la literatura infantil «Alícia al
país de les meravelles» torna al cinema
en una adaptació en 3D de Tim Burton.

FESTES
POPULARS I
FIRES

Ordi,
a Ordis
El poble alt-
empordanès
d’Ordis ret ho-
nors al seu propi
topònim amb la
Fira de l’Ordi.D
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Sobre el delta
La gastronomia de l’horta floreix al delta del
Llobregat per regalar-nos un passeig per l’àrea
més poblada del país

● El català, llengua comu-
na és el lema i el propòsit
de l’activitat que, un any
més, organitza a Barcelona
per Sant Jordi la Platafor-
ma per la Llengua, junta-
ment amb 22 entitats vin-
culades a col·lectius d’es-
trangers nouvinguts al país.
Com s’ha fet els dos últims
anys, en la jornada del 23
d’abril es llegirà el mani-
fest El català, llengua co-
muna, aquest cop bilingüe
català-amazic. «Nosaltres
patim la minorització de la
nostra llengua [amazic] i
sentim més la importància
de la llengua catalana», in-
dica El Radouan Zahir, re-
presentant de Cornellà sen-
se Fronteres. El manifest
s’ha editat en les dues llen-
gües, amb pròleg de l’es-
criptora Najat El Hachmi, i
la voluntat és vincular-hi
un idioma diferent cada
any. «La llengua catalana
ha de ser l’eix vertebrador

de la diversitat del país, i un
instrument útil per assolir
la igualtat de drets», sosté
Martí Gasull, portaveu de
la plataforma.

La música tornarà a tenir
un paper important. La fes-
ta començarà a dos quarts
de sis de la tarda a la plaça
de la Universitat, amb ac-
tuacions dels grups Mace-
dònia i Rumba Amaziga,
entre altres. També hi hau-
rà una nova versió de l’es-
pectacle Detotarrel –s’ha
editat el disc de l’any pas-
sat–, conduït per Nour,
amb actuacions del senega-
lès Babacar Gaye, Voces y
Música para la Integración,
i Pirat’s Sound Sistema, en-
tre altres. Al matí, hi haurà
el vessant infantil, a l’esco-
la Ferran Sunyer. Al centre,
amb un 30% dels alumnes
nouvinguts, es faran diver-
sos tallers i la lectura del
manifest en les 23 llengües
que parlen els seus alum-
nes.

Músics nouvinguts tornen a
promoure per Sant Jordi el
català com a nexe d’unió

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

Alguns dels organitzadors de l’activitat, ahir. / ACN

Toni Martín s’ha posat al
capdavant de la direcció
de The Hamlet’s Circus,
un text que ell mateix va
escriure fa sis anys i que va
oferir fa uns mesos al
CAER perquè la produís.
«No podíem dir que no a la
que serà probablement
l’obra més provocadora
del CAER pel que diu,
com ho diu i la manera
com Martín la puja dalt de
l’escenari», va explicar
ahir Cèsar Compte, direc-
tor gerent del centre escè-
nic. The Hamlet’s Circus
és teatre de text, sense nú-
meros circenses malgrat el
que pugui fer suposar el tí-
tol, que planteja una dura
reflexió sobre la societat
actual a través dels perso-
natges del Hamlet shakes-
perià, que Toni Martín si-
tua en un circ en decadèn-
cia, jugant així amb la me-
tateatralitat. «La peça
planteja la dificultat que
suposa canviar les regles
inamovibles d’un joc del
qual ens és impossible fu-
gir», indica l’autor. Un
món, doncs, en què la mort
en directe és un espectacle,
un autèntic circ mediàtic,
en què predomina la imat-
ge per davant de la paraula
i la forma per damunt del
contingut. En definitiva,
«vivim en un món contem-

platiu, on ningú no s’acaba
de mullar i no s’acaba de
comprometre i lluitar per
intentar canviar-lo». Pot-
ser per això, la raó última
de The Hamlet’s Circus si-
gui inquietar els especta-
dors i convidar-los a con-
vertir-se en públic actiu.

L’espectacle, l’esceno-
grafia del qual és de Max
Glaenzel, està interpretat
per Lurdes Barba (Polò-
nia), Lluïsa Castell (Irina),
Jaume Comas (Claudi)

Pepa López, (Gertrudis).
Francesca Piñón (Ofèlia),
Xavier Pujolràs (Horaci),
Xavier Ripoll (Hamlet),
Artur Trias (pare de Ham-
let) i Albert Triola (Laer-
tes).

Toni Martín (Premià de
Mar, 1970) va començar la
seva trajectòria professio-
nal com a ajudant de direc-
ció de Lluís Pasqual, Sergi
Belbel, Carme Portaceli i
Rosa Novell, entre d’al-
tres. Com a dramaturg ha

escrit textos com ara Can-
vis (1995), Buits (1997),
The Hamlet’s Circus
(2004) i Fairy (2007),
obra, aquesta última, es-
crita conjuntament amb
Carme Portacelli i per la
qual va guanyar el premi
Max de les ars escèniques
com a millor text en llen-
gua catalana. També és
crític teatral i creador i di-
rector, amb Glòria Cid,
dels premis Butaca de tea-
tre i cinema de Catalunya.

El CAER estrena «The Hamlet’s Circus», obra escrita i dirigida per Toni Martín

El circ mediàtic de Hamlet

● Ganes de provocar i de no deixar
indiferent l’espectador. És la targeta
de presentació de The Hamlet’s Cir-
cus, obra escrita i dirigida per Toni

Un moment dels assajos, al Teatre Bartrina de Reus, de l’espectacle. / JUDIT FERNÀNDEZ

NATÀLIA BORBONÈS / Reus Martín i que amb producció del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) s’estrena aquest cap de set-
mana al Teatre Bartrina i al Teatre Ro-
mea de Barcelona, amb funcions del

13 al 30 de maig. Martín ha situat en
una pista de circ els principals perso-
natges de la tragèdia de Shakespeare,
als quals fa reflexionar sobre la im-
possibilitat de canviar el món.


