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Escena
d’avui
Germanes
La Villarroel
L’èxit aclaparador de què
va gaudir la passada tem-
porada ha fet necessari el
retorn d’aquesta esplèndi-
da i premiada comèdia de
creació col·lectiva, amb
dramatúrgia i direcció de
Carol López, i uns brillants
Maria Lanau, Marta Domin-
go, Aina Clotet. Amparo
Fernández, Marcel Borràs i
Pol Berrondo.
(FINS AL 21 DE JUNY)

Suplicants
Sala Muntaner
La companyia Q-Ars Tea-
tre ha tornat a buscar
Rafael Duran perquè di-
rigeixi aquesta mirada
femenina a Les supli-
cants, d’Èsquil, en què
50 dones són obligades
a casar-se contra la seva
voluntat. Ho expliquen
Anna Güell, Mercè An-
glès i Mar Ulldemolins
en tres monòlegs.
(FINS AL 14 DE JUNY)

Adulterios
Teatre Apolo
Tampoc és habitual veure
en directe dues actrius tan
cinematogràfiques com
María Barranco i Miriam
Díaz-Aroca, aquí dirigides
per Verónica Forqué.
L’ocasió ens la dóna
l’Apolo, i l’espectacle,
aquesta divertida comè-
dia de Woody Allen, no
exempta de crítica àcida.
(QUATRE SETMANES)

Transcripció
aproximada
Espai Brossa
Deliciosa i tendra histò-
ria narrada des de la veu
de na Blanqueta i na Mel,
les gossetes de Maria
Antonia Oliver, que par-
len de l’entorn de l’auto-
ra des d’una òptica inti-
mista. Amb Maria Rotger
i Assun Planas. Direcció:
A. Planas i Pep Pascual.
(FINS AL 14 DE JUNY)

L’habitació
de Verònica
Club Capitol
No us perdeu una de les
poques ocasions de veure i
disfrutar d’un thriller apas-
sionant des de la veritat del
teatre. Un text d’Ira Levin,
autor de La llavor del dia-
ble i Els nens del Brasil, in-
terpretat per Lluís Soler,
Mercè Montalà, Miquel Sit-
jar i Sílvia Marty, dirigits per
Héctor Claramunt.
(21 DE JUNY)

Direktamente
Club Capitol
Per acabar la nit, us vin-
drà més que de gust
continuar el thriller en
directe, veient i vivint les
habilitats mentalistes de
Luis Pardo al mateix tea-
tre –franja norcturna– en
un nou espectacle que
tracta directament les
pors del públic. I tran-
quils: té el títol d’hipno-
titzador clínic!
(SENSE DATA)

Teresa
Bruna

Hamlet
De William Shakespeare.
Biblioteca de Catalunya, 8 de juny.

Unamuno va deixar un
dia com a sentència
que als “catalans els

perd l’estètica”. Amb la ver-
sió d’Oriol Broggi de Hamlet
és inevitable recordar la ci-
ta. Set intèrprets es deixen
la pell en un muntatge que
–sincerament– no aporta res
de nou sobre la tragèdia del
príncep de Dinamarca, lle-
vat de la seva bellesa broo-
kiana. Acostumats ja a un
Hamlet convertit en un per-
sonatge d’apreciable densi-
tat dramàtica, alguna cosa
més que el posseïdor d’un
cèlebre monòleg, es fa difícil
congraciar-se amb la pro-
posta de Broggi, molt més
interessat en l’obra que en
el seu protagonista.

Per a Broggi, Hamlet és
una fascinant celebració del
teatre. Convençut que se-
gueix les passes del mateix
Shakespeare –i no li manca
raó–, desplega al refectori
de la Biblioteca de Catalu-
nya un exquisit exercici
d’estil sobre l’art de l’escena.
Hàbil en l’harmonització de
bellesa plàstica, missatge
dramàtic i interpretació,
transforma la tragèdia en un
joc escènic en què tenen ca-
buda tots els gèneres: co-
mèdia, drama, tragèdia,
farsa. Tan brillant com in-
transcendent per a la histò-
ria de Hamlet.

No hi ha profunditat, no
hi ha una visió clara del per-
sonatge, de les seves fílies i
fòbies, de les seves raons o
desraons. Com si l’únic mis-
satge de Broggi a Julio Man-
rique (Hamlet) hagués sigut:
“Llueix-te!, ets el protago-
nista i mestre de cerimòni-
es”. I ell s’aferra a aquesta
carta blanca per extenuar-
se entre el millor i el pitjor
que pot oferir un actor amb
talent. Entre histriòniques
explosions d’enfant terrible
–amb un risible Poloni con-
vertit en la seva víctima pro-
pícia–, encara hi ha instants
d’emoció, illes d’autèntica
intensitat i veritat. Totes
protagonitzades per Manri-
que i una formidable Aida
de la Cruz com a Ofèlia. En
aquests moments la bellesa
no els envolta, surt de dins.

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

Hamlet,
‘enfant
terrible’

Broggi sembla
més interessant
en l’obra que en
el protagonista

Els autors de la temporada
d’El Canal:
1. Harold Pinter a Barcelona el
2005 ■ ROBERT RAMOS
2. Salvador Espriu durant una
entrevista amb l’AVUI l’any 1978
■ ROBERT RAMOS
3. Josep Pla a l’Empordà ■ ARXIU
4. Una imatge de l’espectacle ‘Le
sort du dedans’, de Baro d’Eve
■ PHILIPPE LAURENÇON
5. Beckett a França ■ ARXIU
6. Josep Maria Benet i Jornet,
l’autor d’un text encara inèdit
■ JOSEP LOSADA
7. Verdaguer, la figura històrica
del qual s’investigarà ■ ARXIU
8. Homer, el més clàssic
■ GEORGIOS KEFALAS

gran nivell i Sunyer ha bus-
cat, per a cada un, el que
considera el director ideal.
Alaska i altres deserts, que
s’estrenarà al Temporada
Alta també el 2 d’octubre,
la dirigeix Xicu Masó. Re-
cull tres obres curtes de
Pinter i els seus personat-
ges plens de silencis i om-
bres. Són Una mena
d’Alaska, Victoria Station
i Nit. L’interpreten Míriam
Alamany, Cristina Cervià,
Carles Martínez i David
Planas. I per si tot això no
fos poc, l’Odissea,
d’Homer, arribarà al de-
sembre en forma de monò-
leg amb l’excepcional veu
de Lluís Soler, sota la direc-
ció d’Antonio Calvo.

La temporada tancarà
amb un director potent:
Krystian Lupa, que per pri-
mera vegada dirigirà fora de
Polònia. “Per mi és un dels
millors directors del món. El
millor que he vist última-
ment ho ha dirigit ell”, asse-
gura Sunyer. És una copro-
ducció amb el Teatro de la
AbadíadeMadrid,quehaes-
collit un Beckett, Final de
partida, amb José Luis
Gómez com a protagonista.
S’estrenarà l’abril del 2010.

Tots vuit espectacles es-
tan coproduïts amb altres
centres, festivals, teatres o
entitats. “Molts són de petit
format, perquè puguin es-
campar-se per Catalunya
ambtranquil·litat.Entemps

de crisi, és molt important
portar gent al teatre. Si es
trenca la comunicació entre
l’escena i el públic, costa
molt de recuperar”, diu Su-
nyer. El Canal comparteix
amb L’Arxipel de Perpinyà
la subvenció de 8,4 milions
d’euros del programa euro-
peu Interreg, gràcies al pro-
jecte Escena Catalana
Transfronterera. “Cal obrir
línies de cooperació amb la
gent de fora per aconseguir
que la gent d’aquí surti.
S’han de crear xarxes de
vies d’exportació. És més
fàcil tenir subvencions, i per
altra banda és molt enriqui-
dor”, conclou Sunyer, que
insinuagransprojectes“que
explicaràalseumoment”. ■
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