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Teatre

Teatre

Molt s’ha escrit sobre la 
naturalesa psicòtica de Hamlet. 
Miquel Gallardo s’ha basat en 
aquesta possible anàlisi per 
construir una història que 
converteix el personatge de 
Shakespeare en un cas clínic, 
encara que moduli escena a 
escena la naturalesa 
pertorbada del pacient.

Diagnòstic: Hamlet recorre a la 
tècnica del bunraku (la tècnica 
de les marionetes japoneses) 
per fer-se acompanyar pel 
príncep Hamlet (un cas extrem 
de hikikomori, els adolescents 
que es tanquen a la seva 
habitació), la reina Gertrudis 
(una tanguista decadent del 
Paral·lel) i una Ofèlia adscrita a 

la tribu gòtica. Tot i algun excés 
en el retrat grotesc dels 
personatges, Gallardo 
aconsegueix excel·lents 
moments d’intimitat, recolzat 
per un bon suport audiovisual. 
Interessant l’apunt del complex 
d’Èdip. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU María Castillo 
dirigeix el titellaire. 

Diagnòstic: Hamlet

La Vilella. Fins al 13 d’abril

A FRANÇA
Fa anys, estimat públic, ens 
pensàvem que érem a tocar 
d’Europa, molt a prop. Ens fèiem 
creus que cap producció nostra 
hagués trepitjat el festival d’Avinyó, 
ens vantàvem de les gires europees 
del Lliure de Rigola i del Romea 
de Bieito. Ara, amb tot el que ens 
ha caigut a sobre, els Pirineus 
semblen el mur de Palestina, 
una paret infranquejable. I vas a 
França, a una ciutat de províncies, 
i la realitat et fot una bufetada. 
Veus, de debò, que estem molt 
malament.

DINERS I OBRES
Annecy té 55.000 habitants –com 
Manresa– i alberga una de les 
60 escenes nacionals que hi ha 
a França, teatres públics pagats 
per l’ajuntament, la regió i l’estat. 
Programa uns 50 espectacles a 
l’any, de teatre de sofà a dansa i 

circ contemporanis. Des d’obres de 
Blaï Matheu i Thomas Ostermeier 
fins a Romeu i Julieta. Té sis 
milions d’euros de pressupost, 
gairebé el mateix que el nostre 
Lliure. I podem dir que els gasten 
molt bé. 

ROBOTS O ESCLAUS?
Queda clar que els diners no ho 
són tot. Al capdavant del teatre 
d’Annecy hi ha Salvador Garcia, 
l’home que va posar la primera 
pedra de l’Arxipel de Perpinyà, i 
és públic habitual dels nostres 
teatres. Quan va haver de triar 
entre la ciutat de l’Alta Savoia i 
la del Rosselló no va tenir cap 
dubte: a Annecy podia programar 
millor. Simplement perquè fa molts 
i molts anys que creuen en la 
cultura. Ho deia Ionesco: “Un país 
on no es comprèn l’art, és un país 
d’esclaus i de robots”. Va, triem: o 
robots o esclaus? 

Un teatre de províncies

Brutus
Per Andreu Gomilla
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