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I CICLE DE MÚSICA
CATALANA

AL PALAU GÜELL

palauguell.cat
Més informació i venda d’entrades a:

Carrer Nou de la Rambla, 3-5 · Barcelona
Tel. 934 725 775 · palauguell@diba.cat

Gaudeix de quatre concerts de música únics als
espais més íntims i singulars del Palau i d'una
visita guiada. I, en acabar, participa d’un col·loqui
amb els músics. Viu el Palau Güell, viu la música!

Els dijous del mes de febrer a les 19 hores
Aforament limitat

Agenda de concerts

Dijous 4 de febrer
Impressions de natura. Recital de veu i piano

Dijous 11 de febrer
Ferran Sor i FrancescTàrrega: el París conegut
i l'Orient somniat. Recital de guitarra

Dijous 18 de febrer
Diàlegs. Concert de flauta, arpa i trio de corda

Dijous 25 de febrer
Enric Granados en el centenari de la seva mort.
Recital de piano

POLITICAL/MOTHER.
PROJECTE COMUNITARI (31/1)
BARBARIANS (DEL 4 AL 7/2)

HOFESH SHECHTER COMPANY.
COREOGRAFIA: HOFESH SHECHTER.
MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932
56 26 00. PREU: 10€ (‘POLITICAL/
MOTHER’); 25€ (‘BARBARIANS’).
HORARI: 18H (‘POLITICAL/MOTHER’);
20.30H; DG., 18H (‘BARBARIANS’).

• Mercatflors.cat

violinista a la teulada. No se-
rà precisament lamúsica d’un
violí, sinó lamúsica eclesiàs-
tica pròpia del Barroc, la que
sentirem aTheBarbarians
InLove, la primera de les tres
coreografies integrades en una
proposta que, acte seguit, can-
via de ritme i es lliure a lamú-
sica dance electrònica (concre-
tament, al dubstep) amb tHE
bAD, abans d’acabar amb un
duet amorós que lamateixa
companyia qualifica d’extrava-
gant. Una extravagància ficada
dins un espectacle que, parado-
xalment, també vol sermés so-
bri que qualsevol de les propos-
tes anteriors del seu creador,
per parlar de la intimitat, la
passió i la banalitat de l’amor.
Això –en podeu estar segurs–,
sense renunciar a l’energia to-
tal de sempre.

Hamlet assessorat pel seu advocat. FOTO: MAGALI GIRARDIN

No val dir allò de “comença
l’espectacle”. En aquest cas,
el que s’imposa és declarar
oberta la sessió, com corres-
pon quan estàs davant de jut-
ges, advocats defensors i fiscals
de debò. Que és exactament
el que trobarem al Tribunal de
Justícia situat per a l’ocasió
al Teatre Lliure de Gràcia. Tot
i que sempre que ha pogut la
proposta ha tirat d’espais direc-
tament vinculats amb el món
judicial, per intentar impartir
justícia amb equitat qualsevol
espai és bo. En aquesta sala,
ara plena d’una solemnitat que
li desconeixíem, es jutjarà en
audiència pública el crim comès
per un tal Hamlet en la persona
de Poloni, casualment (o pot-
ser no tant; això ho intentarem
esbrinar a mesura que analit-
zem el curs dels fets) el pare
de la seva xicota Ofèlia. I si
aquests noms us són coneguts
perquè, qui més qui menys,
tots heu vist alguna represen-
tació del ‘Hamlet’ de William
Shakespeare, del que es tracta
ara, precisament, és que obli-

deu tot el que sabeu. Penseu
que aquí també hi haurà un
jutjat popular, del qual podeu
formar part. I per fer-ho, us cal
esborrar del tot les idees pre-
concebudes que us hàgiu pogut
formar dels personatges i ate-
nir-vos als fets i a la interpreta-
ció que se’n pot fer.

La utòpica objectivitat total
Ara bé: tanta equitat és pos-
sible? I encara que partim del
fet que aquest judici no és, evi-
dentment, un judici de debò,
no tenen alhora, els judicis de

debò, un petit o gran compo-
nent teatral? Aquests són, sens
dubte, dos dels estimulants
interrogants que ens planteja
el brillant judici orquestrat per
Roger Bernat i el creador holan-
dès Yan Duyvendak. Un judici
en el qual només Hamlet, la
seva mare Gertrudis i Ofèlia es
presenten encarnats per un ac-
tor (Pol López; que, no per res,
d’aquí poc interpretarà l’obra
d’en Willy) i dues actrius (Mer-
cè Arànega i Maria Rodríguez),
mentre que el cos judicial que
trobem a la sala està defen-

sat per autèntics representants
d’aquesta branca professional
que s’han prestat a l’experi-
ment. El que resulta inquie-
tant és comprovar com, tal
com us dirà el mateix Bernat,
al llarg de les moltes sessions
que s’han fet d’aquest judici a
diferents indrets del món, la
sentència d’absolució o de cul-
pabilitat ha canviat com si res,
i de vegades, d’un dia a l’altre.
No cal ni dir que un defensor i
un fiscal també tenen, sovint,
quelcom d’actors: més enllà
del codi penal, la seva capa-
citat de convicció i les seves
dots seductores poden ser un
element clau a l’hora de dictar
sentència, per molt objectiu
que vulgui ser el jurat. D’altra
banda, també són els crea-
dors els que ens recorden fins
a quin punt la definició de justí-
cia que tenim com a ciutadans
sovint es troba a gran distància
de la que ens ofereix l’Estat.
Tingueu tot això en compte si
voleu participar en aquesta no-
table i insòlita proposta i inten-
tar emetre un judici una mica
just sobre els actes d’un acusat
amb molt de pedigrí teatral.
Teatre lliure (Gràcia)

PLEASE, CONTINUE (HAMLET)
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


