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Els dos enterradors de 'Hamlet' protagonitzen l'obra 'L'escorxador' 

• L'Espai Brossa presenta l''opera prima' del jove Albert Munt

ELENA HEVIA

Quatre porcs de cartró pedra oberts en canal i penjats cadascun d'un ganxo estaran instal.lats des
d'avui fins al 5 de desembre a l'Espai Escènic Brossa. Són l'escenografia de L'escorxador (Elsinore
1601), opera prima d'Albert Munt, escrita originalment com un treball acadèmic per a Xavier Albertí a
l'Institut del Teatre. L'encarregada de portar-la a escena, Marta Gil, també és molt jove encara que ja ha
treballat d'ajudant de direcció de Georges Lavaudant a Els gegants de la muntanya.

Els cossos esquarterats són alguna cosa més que attrezzo. Representen els cossos de Gertrudis,
Claudi, Laertes i, sorprenentment, Hamlet, perquè el muntatge, encara que no ho sembli, és una
particular relectura de la tragèdia de Shakespeare. "Es tracta d'un post-Hamlet. Al castell d'Elsinore
tothom ha mort i són els dos enterradors, Otto i Hans, que en l'obra original no intervenen més de cinc
minuts, els que s'han de fer càrrec dels cossos que aquí s'han caracteritzat com a porcs", explica Albert
Munt. El que planteja l'autor és una mena d'autòpsia intel.lectual dels morts, ja que els enterradors --
interpretats per Andreu Carandell i Xavi Adáñez-- es van identificant amb ells a mesura que avança el
muntatge.

En la variada gamma d'influències i referències que Munt ha volgut reunir en la seva ambiciosa obra hi
tenen cabuda Samuel Beckett, el Todd Solondz de la pel.lícula Happiness, Heiner Müller, la psiconàlisi
freudiana, i fins i tot una certa simpatia pel món visual de Marcel.lí Antúnez, amb qui comparteix afinitats
familiars: "Els meus pares treballen en un mercat, d'aquí ve l'entorn en què he situat aquesta obra".
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