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Per aclarir-ho des del prin-
cipi: no es tracta d’una ver-
sió de Hamlet, de Shakes-
peare. Avui (21 h), a El
Teatre de Bescanó, la com-
panyia Pelmànec, de Mi-
quel Gallardo i Maria Cas-
tillo, presenta Diagnòstic
Hamlet el seu nou espec-
tacle, el segon de la seva
trajectòria com a compa-
nyia. El precedent és im-
millorable, ja que el seu
primer espectacle, Don
Juan. Memòria amarga
de mi, que també es va po-
der veure a Bescanó, a Gi-
rona o a Banyoles, entre
altres localitats, va ser una
grata sorpresa, un dels mi-
llors espectacles del teatre
català de fa un parell de
temporades. Aleshores,
Gallardo mostrava una
tècnica poc convencional
–seguint el mestratge de
Nevill Tranter–, la de la

manipulació de titelles de
mida natural, a la qual hi
va afegir un element més,
la interacció del manipula-
dor amb el titella, de ma-
nera que això suposa al
primer haver de fer una
dissociació que ho conver-
teix tot plegat en una ope-
ració complexa.

Amb Diagnòstic Ham-
let, Miquel Gallardo afir-
ma que el públic no ha de
venir a veure una adapta-
ció del clàssic: “Només ens
quedem amb el personat-
ge, amb les seves inquie-
tuds i el seu conflicte in-
tern, i aquest ha estat el
material de treball.” La in-
tenció de Gallardo en
aquest espectacle, del
qual, com el Don Juan, és
millor no avançar gaire res
sobre la trama, perquè
conté alguna sorpresa, era
aprofundir en la tècnica
de la manipulació, en la
dissociació, però alesho-
res “arriben els detalls

–diu el dramaturg i intèr-
pret de la peça–, la drama-
túrgia, que no t’ho posa fà-
cil, i que en aquest cas a
qui atorga la força és a l’ac-
tor”, de manera que Ga-
llardo ha hagut de créixer
en aquest aspecte. Un al-
tre detall que l’ha dut per
aquest camí ha estat el re-
alisme del titella. Al Don
Juan, el ninot d’aquest és
el veritable protagonisme,
és d’un magnetisme im-
pressionant, mentre que,
segons explica el mateix
Gallardo, en aquest espec-
tacle aquesta circumstàn-
cia no es dóna.

No és tan complaent
Gallardo admet que del
Diagnòstic Hamlet “surt
més de les entranyes” que
l’anterior espectacle: “Fa
pensar, remou per dins, i
fins ara, els qui han vingut
a veure l’espectacle han
sortit emocionats malgrat
que no és tan complaent

com l’anterior, perquè es
presenta un conflicte que,
en un moment o altre tots
ens hem plantejat respec-
te a la nostra identitat, la
nostra naturalesa, quan
ens sembla que estem vi-
vint la vida d’un altre.” Dos
veus, dos jo, una duplicitat
que Gallardo juga a fons, ja
que s’estableix també un
joc curiós en dos plans di-
ferents, com en el Don
Juan, sobre qui manipula
a qui, si el titella al mani-
pulador o a l’inrevés, i so-
bre quin personatge és el
manipulador i quin és el
manipulat.

També com en el Don
Juan, Gallardo extreu
Hamlet del seu entorn co-
negut i el trasllada a un al-
tre, en aquest cas, un de
tancat, claustrofòbic, com
si fos un hikikomori, un
d’aquests barbamecs japo-
nesos que es tanquen a la
seva habitació i s’hi poden
passar mesos i anys. Max
Flaubert (Hamlet) és el
protagonista, viu a la cel·la
d’un hospital psiquiàtric
per superar la mort trau-
màtica del pare i l’imme-
diat casament de la mare
amb l’oncle. Dolor, deses-
peració i resistència a la

teràpia duen el jove a
l’aïllament. Fins aquí.

La direcció és de Maria
Castillo, que ja va guanyar
el segon premi del certa-
men de directores de Tor-
rejón de Ardoz per Don
Juan, i torna a ser-ne fina-
lista amb Diagnòstic
Hamlet. Gallardo compta
també amb el constructor
de titelles Martí Doy, amb
l’escenògraf Xavi Erra,
amb Rosa Soler a càrrec
del vestuari, amb les pro-
jeccions de Marco Dome-
nichetti i un disseny de
llums a càrrec de Gallardo
i de Xavier Muñoz. ■
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Max (Hamlet) i William, mantenen una relació intensa en aquesta obra ■ MARTA VIDANES

“A la vora de la mar dues
cases fan un poble.”
Aquest és el to de l’espec-
tacle familiar de titelles
Randemar, que es podrà
veure demà (12 h) a la sala
La Planeta, a càrrec de
Martí Doy, un dels millors

titellaires del país tant en
l’àmbit de la construcció
com de la manipulació.
Doy, que havia format part
del grup de titelles L’Avet-
xutxu –amb joies com
Contes del Limpopo o Les
cabretes i el llop–, i que ha
treballat amb un altre dels
grans titellaires del país
com Eugenio Navarro,

presenta a Randemar, un
espectacle senzill i poètic,
en què la mainada conei-
xerà la iaia Tudis, que els
durà de bracet per un petit
racó de món. Pescadors,
turistes, gavines i sardi-
nes poblen un paisatge del
qual també en formen
part l’home del far i l’home
peix i, amb una mica de

sort, el públic també podrà
escoltar el cant de la sire-
na. Randemar, apte per a
tots els públics, té una du-
rada de 50 minuts. Pre-
senta un total de quatre
petites històries relacio-
nades amb el mar i expli-
cades per uns quants per-
sonatges, però un sol ma-
nipulador, que dóna vida
als titelles, fa anar la músi-
ca i els llums i aconsegueix
transportar el públic a
l’univers particular dels ti-
telles, en què les coses no
són sempre com semblen i
on pot succeir de tot. Però
sempre com la mar en cal-
ma, amb tranquil·litat. ■
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Alguns dels protagonistes de ‘Randemar’ ■ TONI POU


