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Psicoanàlisi deHamlet
Una conversa amb Pol López, actor, i Pau Carrió, director

EDUARDMOLNER
Quanundirectord’escenaounactor
esdisposena interpretarHamlet sa
benques’enfrontenaunespectador
que sovint haurà vist diverses versi
ons de la peça. I el desafiament con
sisteix a poder oferir, en les actuals
condicionsdeproducció teatrals, al
guna cosa diferent sobre l’obra més
representadade lahistòriade la lite
ratura dramàtica. Pau Carrió i Pol
López jahanestat juntscomadirec
toriactor,respectivament,aVictòria
d’EnricV, o a Ivan i el gossos, unmo
nòleg que va situar Pol López entre
elsactorsmésinteressantsdelaseva
generació. La impressió que produ
eixenPauiPolésdemoltacompene
tració; durant mesos, abans de co
mençar els assajos, director i actor
van establir sessions de treball, per
llegirirellegireltextiperpolirlaver
sió que finalment veurem escenifi
cada. Malgrat tot, per molt estudiat
ques’arribial’assaig,allàtotpotcan
viar. Les certeses es poden diluir i
novesrealitatssorgeixend’interpre
tarallòquenomésesconeixdesdela
raó.
Tenim la conversa a la sala d’as

saig del Lliure, a una setmana d’en

trar al Lliure de Gràcia, on es faran
els assajos finals. Algunes escenes
fonamentals de la peça encara no
s’han treballat. Estem a un 60% del
procés,opotserunamicamés.

És impossible representar totselsHam
letsquehihaa‘Hamlet’.
PauCarrió:Hihaunadiferènciaentre
allò que creiem que és el món i allò
que realment és, o ara sabemqueés.
Aquestadiferència,ami,PauCarrió,
se m’ha fet bastant insuportable.

Una tragèdia del desig
JOSÉ R. UBIETO
Fem un resum de l’obra: el rei de
Dinamarca, pare deHamlet, ha es
tat assassinat pel seu germà Clau
di, que aconsegueix així accedir al
tron i casarse ambGertrudis, ma
re de Hamlet. L’espectre del rei
mort se li apareix al fill i li encarre
ga que vengi la seva mort. Hamlet
renya la seva mare per casarse
amb Claudi, i trair així el seu pare,
mentre idea estratègies per des
emmascararlo. L’oncle, advertit,
l’envia a Anglaterra per tal de des
ferse’n, però Hamlet sobreviu i
torna a palau. Allà coneix la mort

de la seva estimadaOfèlia i es troba
amb Laertes, ansiós per venjar les
morts del seu pare, Poloni, i la seva
germanaOfèlia. Es prepara unduel
entre totsdos i totsdosmoren,però
abans Hamlet mata el seu oncle
Claudi.
El text de presentació de la nova

versió de Hamlet, dirigida per Pau
Carrió alTeatreLliure, es pregunta
per la covardia contemporània
davant els abusos, la violència o la
corrupció. Ens situa a tots com po
tencials Hamlets. I no li falta raó,
perquè nosaltres, com ell, i a dife
rència d’Èdip que actua com a he

roi precisament pel seu no saber,
sabemmassa.Omésbendit, novo
lem saber que tots aquests abusos
no fan sinó velar que no hi ha pare
ni cap altra figura protectora que
ens estalviï l’encontre amb la nos
tra pròpia falta, les nostres limita
cions i els nostres fantasmes. La
matèria de la qual estem fets els
humans és fràgil i el somni d’evitar
aquest buit ens condueix a la ser
vitudvoluntària i a sostenir figures
que, com el Claudi de la tragèdia,
encarnen l’abús de poder.
Hamlet s’atura davant el seu ac

te no per por, sinó perquè sap que

a qui ha de castigar no és a l’ésser
menyspreable del seu oncle usur
pador, si no a Claudi com a home
que encarna millor que ningú la
potència fàl∙lica. Algú que no se
sent sotmès a cap regla i es burla
dels límits, tan propis de la condi
ció humana.
Avui els objectes de consum ens

proporcionen la coartada de la po
tència, són ells els que ens fan il∙lu
sòriament poderosos. I ens porten
a idolatrar els personatges de la
corrupció, que millor que ningú
gaudeixen amb ells i els exhibei
xen sense pudor. Ens escandalit

Pol López (Barcelona, 1984), for
mat a l’Institut del Teatre, compta
en el seu currículum amb nom
brosos personatges d’autors com
Txékhov,Mamet oGoldoni. Per la
seva interpretació en elmuntatge
d’El curiós incident del gos amitja
nit ha rebut el premi Ciutat de
Barcelona. AquestHamlet no és el
seu primer Shakespeare ni la seva
primera col∙laboració amb Pau
Carrió, però sí que és un dels
grans reptes de la seva carrera.

l’actor
PauCarrió (Barcelona, 1981),
també llicenciat a l’Institut del
Teatre, ha format part de l’equip
de direcció artística del Lliure,
col∙laborant amb altres directors
comLluís Pasqual o Àlex Rigola.
Ha dirigit obres d’Ibsen, Strind
berg i Shakespeare, entre altres
autors. El 2013 va obtenir el premi
de la Crítica Serra d’Or per la seva
versió d’Ivan i els gossos, elmonò
leg deHattie Naylor que va inter
pretar Pol López.

el director

Hemcrescuteducatsambunsvalors
queno tenen res a veure ambels va
lorsquemouenelmón.Hemcrescut
confiant en l’amor, l’honestedat, la
llibertat, la justícia, i és evident que
capd’aquestsvalorsregeixelmónen
absolutiaquestamateixadistància,a
Hamlet,se li fa insuportable.
Pol López:És l’humanistaqueestàen
el límit de començar a descreure en
tot allò que regia el món. Ell és un
enamorat de la raça humana, però
també l’odia. Ell és al mig sense >
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zem de la seva voracitat i amorali
tat, ens lamentem que alguna cosa
fapudoren lanostra societat.Però,
alhora, com li passa a Hamlet, ens
resistim a assestarlos el cop mor
tal perquè en el fons ens espanta
enderrocar aquest ídol que sembla
assegurarnos la potència. En el
seu plaer present creiem veure
l’avenir del nostre.
Per sortir d’aquest atzucac i re

cuperar el nostre desig cal sacrifi
car, com ens mostra Shakespeare,
el nostre narcisisme individualis
ta. El cop mortal només fereix el
rei després de travessar mortal
mentHamlet. Aquest és el desafia
ment actual d’aquesta tragèdia: no
intentar atrapar el nostre desig en
els objectes de consum ni les figu
res de l’excés, plenes fins a reben
tar. Es tractamés aviat de fer el dol
per aquesta presumpta garantia i

seguretat que cap fonamentalisme
religiós (d’un signe o un altre) ni
cap miratge consumista ja no ens
poden oferir. Al seu lloc, millor in
ventar noves formes col∙lectives
de convivència.
Podem deixar anar el fantasma

del pare –prescindir del patriar
cat– i que descansi en pau. Però a
canvi haurem d’acceptar alguna
pèrdua narcisista que mantingui
viu el nostre desig.

Patologies
“To be, or not to be” és el dilema
per a Hamlet. Tot l’empeny, per la
seva condició denoble príncephe
reu del tron, a venjar el pare vil
ment assassinat, però per algun
motiu nopot ferho, sumit comes
tàeneldubte i eldesànim.Eldesig,
elmillor antidepressiu conegut, no
li serveix de brúixola perquè sem

bla haverlo perdut. Lacan ja va
definir Hamlet com una tragèdia
del desig i aquest dilema del ser o
no ser (desig contra impotència)
segueix de plena actualitat. Per ai
xò analitzar el personatge shakes
perià va més enllà d’un exercici
d’arqueologia. Ens ensenya sobre
les patologies actuals del desig.
Una primera figura clau és la

reina Gertrudis, el desig de la qual
apareix opac als ulls del seu fill.No
sap ben bé què vol la mare i això
l’aboca a un cert desemparament.
Hamlet aviat copsaaquestdesigde
la donaGertrudis, en veure com, a
la mort del pare, la seva mare ne
cessita cobrir ràpidament aquest
buit: “Estalvi, Horaci, estalvi! Les
viandesqueals funerals es van ser
vir calentes, forniren, fredes, el di
nar de boda”.
Gertrudis es presenta com una

dona que defuig tant sí com no el
dol pel marit mort (“el rei és mort,
visca el rei”) i obstaculitza així
l’emergència del desig. Perquè el
desig visqui, alguna cosa ha de
faltar, ja que és just del que no te
nim que s’alimenta. Diguem que
aquestamare no l’hi va posar fàcil.
Elegir Claudi ràpidament, com a
nou partenaire, fa que el desig apa
regui substituït pel plaer carnal.
Hamlet l’hi retreu dientli que
d’aquesta manera ha ofès el nom
del seu marit mort privilegiant la
satisfacció del cos. Aquest fet con
fronta el príncepdanès amb lapre
gunta sobre com restituir aquesta
dignitat tacada.
Per a Hamlet la resposta inicial

passa per la postergació d’aquest
acte a què tot l’empeny: “Jo, en
canvi, fet un estúpid de fangosa ar
gila, restoparat comunbadocde

ElTeatre Lliure presenta la propera setmana una nova versió de ‘Hamlet’. El director i el protagonista
de l’obra comenten per a ‘Cultura/s’ els reptes d’afrontar aquest text tantes vegades representat.
I el psicoanalista JoséR.Ubieto interpreta les claus delmés clàssic dels personatges de Shakespeare

Pol López, el nou Hamlet que es veurà al Teatre Lliure, al cementiri de Montjuïc de Barcelona; a l’esquerra, l’actor amb el director del muntatge, Pau Carrió FOTOS DAVID AIROB

>



3
0

Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

D
is
sa
bt
e,
12

m
ar
ç
20
16

M
IR
A
D
ES

somnis, ma causa oblido, i res a
dir no encerto, ni unmot. (…) Só jo
covard?”.
Hiha aquí unadisjunció entre el

seu desig de revenja i la seva vo
luntat, que porta com a conse
qüència la impossibilitat de l’acte.
Queda en espera, suspès del temps
de l’Altre. Sense poder decidir ni
retrobarse amb el seu desig, que
l’orientaria en la seva tascavenjati
va i que li permetria també, com a
home, accedir a una dona com la
jove Ofèlia, que estima i idealitza.
Just en sortir de la revelació del

ghost patern, que li explica la veri
tat del crim familiar, es produeix
en ell un sentiment d’estranya
ment, acompanyatde fenòmensde
despersonalització. Ofèlia el des
criu ambprecisió davant el seu pa

re Poloni. “En ma cambra cosia,
quan lordHamlet, descordat el gi
pó, la testa nua, brutes les mitges,
sens lligams, caigudes sobre els
turmells; més blanc que sa camisa,
tremolantli els genolls, i amb un
aspecte tot ell tan llastimós com si
l’haguessin aviat de l’Infern per a
dir coses espantables... em vingué
a trobar”.
Hamlet, commocionat, ja no pot

mantenir la seva idealització de
l’objecte amorós i sorgeix llavors
un rebuig ferotge. Ofèlia passa
d’objecte de desig a encarnació del
plaer més abjecte: “Vés a un con
vent, vés a un convent. Adéu. I, si
per cas tens de casarte, esposa un
foll, car els hòmens de seny prou
saben la mena demonstres en què
els torneu.Al convent, al convent, i

fins de pressa! Adéu!”, li crida
Hamlet furiós.
Situat en aquest impasse, sense

poder venjar el pare i sense poder
estimar, què ha de perdre, doncs,
per trobar el seu desig i actuar en
conseqüència? Assenyalem per
respondre, tal com fa Lacan, dos
temps del sacrifici. En primer lloc
tenim l’escena del cementiri, a
l’enterrament d’Ofèlia. És aquesta
la primera vegada que Hamlet es
troba íntegrament amb el seu de
sig i exclama furiós: “Veu’sme
aquí, so Hamlet el danès!”. Salta
dins de la fossa forcejant amb
Laertes i cridant que lluitarà per
defensar la seva estimada fins a la
mort. Hamlet es revela ara com a
home d’acció, disposat a tot. El
preu d’aquesta voluntat, ara sí re

cobrada i decidida, ésOfèlia, el seu
primer objecte narcisista sacrifi
cat. Morta, demostra ser un objec
te preciós i tenir un valor agalmà
tic que viva no tenia. La seva pèr
dua és causa, alhora, del dolor i del
desig.
Però què és el que li permet

rectificar aquesta covardia i as
sumir l’acte postergat, que li do
narà accés al desig? Hamlet troba
les seves forces en la identificació
en un altre. És el plor de Laertes,
signe de la seva pèrdua i privació,
el que l’empeny a actuar i l’auto
ritza a treure a la llum pública
aquest desig, fins aleshores suspès.
Serà necessari, en conseqüència,
que hi hagi una pèrdua real: la
desaparició de l’objecte Ofèlia. Ai
xò fa visible la seva condició de

sabercomactuar.Ésunpersonat
gehomequenosapsihadetiraren
davant aquesta comèdia o no. Diu,
“el teatrenoés altra cosaqueunmi
rall de la natura i els homes no són
més que actors d’aquesta obra de
teatre”.Peraixòarribaaconclusions
tan paradoxals com que ha de ser
cruelperserhonrat.
P.C.: A Hamlet conviuen diferents
generacions, una té el poder, l’altra
podria tenirlo. La generació jove té
en comúque té comaprojecte fotre
el camp: Laertes se’n va a França;
Hamlet voldria anar a Wittenberg.
Rep el missatge, “quedeuvos per
ajudarnos”, però en realitat no per
fer gran cosa sinó perquè tot conti
nuï igual.

Hamlet finalmentactua. Si no fa,noés.
Hamlet és un existencialista, un home
delsegleXX, talvegadatambédelXXI.
P.C.: Constantment pren decisions i
constantment està obrint trenta
branques de decisions possibles.
Calculaelsbalançosdecadadecisió,
“potser m’estic entretenint massa”,
veadir.
P.L.: Jo, Hamlet, arribo a l’ambigüi
tat, perquè tinc por de matar algú.
Necessitoinformacióperactuar,pe
rò també m’està servint per diferir
aquestaacció.QuanHamletacciona
ho acaba fent de manera irracional.
Ell mateix diu, “l’ombra del pensa
ment faqueels colorsviusde lanos
tradeterminacióestorninpàl∙lids”.
P.C.: Hamlet prova moltes estratè
gies com labogeria, que ésunamàs
cara.Enelsdarrers40anysdelanos
trahistòriahemviscut ganyotesque
el sistema ha trobat la manera d’in
tegrar, com el punk o el hippisme.
Hamlet aprèn dels seus fracassos i
malgrat tot, al final, acaba reaccio
nant en calent: el que acaba fent és
venjar la seva mare, perquè quan
mata Claudi ho fa després de saber
que la seva mare s’està enverinant
perculpad’ell.Notéresaveureamb
elcrimpolíticquehaviaprevist.

Com heu tractat precisament aquesta

bogeria? Jono l’he llegidamai comuna
bogeriareal.
P.C.: És una eina, però és una eina
perillosa: tindràs clara la frontera?
Quin és el límit? Practicar la bogeria
noettornaràboig?
P.L.:Hamlettocaelstresbojos,elfin
git, el professional, el clínic. El pro
fessional és el que l’assimila al bufó i
en conseqüència el que diu les veri

tats,l’homelliure,elméshumà,ides
prés cal anar al boig clínic. Són
aquellsmomentsenquènohitoques
pel trauma que has rebut. També és
un fracàs perquè en aquells mo
mentsperdlacapacitatd’acció.

Laimportantescenadelscomediantsés
substituïdaper la lecturadelspersonat
ges per part dels mateixos protagonis
tesdel complot.
P.C.: Tots els personatges d’aquesta
peça són conscients de la mentida

queescenifiquen,finsitotensparlen
a nosaltres com a espectadors. És
una peça essencialmentmetateatral
en aquest sentit. Aquesta solució
també ésmolt teatral, elmés impor
tant és el que diuen els personatges
que es representen davant dels mo
narques. El teatre de la paraula evi
dencia la seva veritat. Es fa insupor
table,ésmoltviolent.

Probablement per primera vegada la
consciència del personatge es constru
eixal llargde l’obra.
P.L.: El personatge construeix pen
sament almateixmomentd’expres
sarse.L’aquí i l’araexisteix.Sinoin
terpretesdesdelpresentés impossi
ble, nohi haunpensamentprevi. És
al final que es completa el pensa
ment, és una complicació tècnica,
peròéslamanerad’arribaraimitarel
pensament a nivell teatral. Perquè
tingui el volum i l’espectador pugui

ferelviatgeambtu.Osigui,efectiva
ment la consciència es formaal llarg
de l’obra, però tot i això serà incom
pleta, perquè quedaran preguntes
igualment.

Hamlet no cedeix davant la presumpta
corrupció, no cedeix fins a esbrinar la
veritat i aplicar la justícia. ÉsHamlet un
home compromès? Un indignat pro
actiu?
P.C.: A ell no li tocaria, és un ben
estant que heretarà el tron. És algú
que es queixa del que som. El plural
ésmoltpresent,el“tobeornottobe”
està escrit enplural. I ell s’incorpora
en aquest plural. Jo sóc tots i estic
lligat a tots, no existeixo separat de
res.Malgrat que em sento absoluta
ment sol i no m’identifico amb res.
Noliserveixanarcontraalgú,perai
xònoliserveix l’encàrrecdel fantas
ma.Dubta.

El fantasmapare li demana prevenció
amblamare.
P.L.:Sí,peròpensemqueelfantasma
hadetornaraaparèixer,sinofosaixí
no se sap on arribaria. En aquesta
conversa està apareixent força, pre
cisament, la pulsió animal de Ham
let. Si no apareix el fantasmadel seu
pare, Hamlet poèticament aniquila,
extingeix, lasevapròpiamare.
P.C.:En aquellmoment està tornant
alseuconflictedepartida.

Eltemadelpareil’honorquelidevemal
pare,estàenel‘Lear’,estàenCalderón,
estàenMontaigne.
P.C.: Se sent en deute amb el pare;
l’ordrede l’esperit delpare li ordena
elmón. És el moment en el que diu,
netejaréelmeucap,iaixòéselquehe
defer.Arabé,desprésnoéscapaçde
portaratermeaquestadeterminació
demaneradirectaiclara.Peròellrep
aquest encàrrec i l’observa amb el
màximrespecte.Després, a vegades
s’assemblamésalamarequealpare.
Aquesta peça respon a una cosa ca
nònicade l’èpocaqueésunavenjan
ça. El que és nou és que el fantasma
sigui de fiar, i el que ésnou tambéés

“Hem crescut confiant en l’amor, l’honestedat, la llibertat,
la justícia, i és evident que cap d’aquests valors regeix el món
i aquestamateixa distància, aHamlet, se li fa insuportable”

L’actor Pol López i
el director Pau
Carrió fotografiats
al cementiri de
Montjuïc

FOTOS DAVID AIROB
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subjecte desitjant, el que no té.
El duel final serà, doncs, el se

gon temps d’aquesta lògica. Veu
Laertes apassionat i ell mateix
s’apassiona i assumeix per fi el seu
desig, identificantse a aquesta
imatge de si que troba en el germà
d’Ofèlia: “Jo us daré nova valor,
Laertes:ma ignorància farà treure,
com estel en nit fosca, llambrega
des a vostra habilitat”, li diu.
El desenllaç del duel mostra

comHamlet, ferit demort, realitza
per fi el seu acte. La funció del
duel/dol, en el doble sentit de la
pèrdua i de la lluita, es revela com
la clau per fer advenir la potència
del desig. Aquest buit que li deixa
lamort d’Ofèlia és el que li permet
allotjar el seu desig, fins aleshores
extraviat.

començaradubtardel’ordredelfan
tasma.Hi ha una cosa estranya aquí
amb la relació afectiva envers els
seuspares.
P.L.:L’únicacosaquediuHamletdel
seu pare és “era un home per sobre
detot,noentornaréaveurecapmés
d’igual”.Nopodriaserunafrasemés
ambiguasobrequieraiquinarelació
hitenia.

Hihamostresd’amoralpare.
P.L.:Hihaungrandolor,eldolor ini
cial.Ambelnostreimaginarihemde
treballar i decidir. En aquest cas el
que hem decidit és que se l’estima.
Ell se l’estima, i que el seu pare era
una persona íntegre, podia ser un
salvatgeiunguerrer,peròteniacerts
valors, com ara la fidelitat a la seva
dona,etcètera.“Eraunhomeperso
bre de tot”, vés a saber que significa,
potsermillorquenohosapiguem.
P.C.:Siliapareixelpare,queamésés
unparequeShakespearenoenspre
senta, per alguna raó, Hamlet està
obligatareplantejarsecoses.
P.L.:Livaperfecte.Aixòhoparlàvem
a partir d’Irrational man deWoody
Allen oCrim i càstigdeDostoievski:
allò que passa als personatges dóna
sentitalessevesvides.Eldolorsense
saberocuparse, vagant entre el cel i
la terra, heretant algunes coses de la
mare... Li va molt bé que se li esde
vingui la mort del pare per donar
sentit a la seva vida, i a més és una
mort que demana venjança, i a més
enunacort.

Com tractareu la bogeria d’Ofèlia. És
víctimadelescircumstàncies,peròinca
paçd’actuar.
P.C.:L’Ofèliaqueestemtreballantno
és tant una noia innocent i obedient
sinótransparent.Noésunpersonat
gequedónatrentavoltessobreel te
ma, i això fa que sigui més voluble,
mésinfluenciable. |

WilliamShakespeare
Hamlet
VERSIÓ IDIRECCIÓPAUCARRIÓ.

TEATRELLIURE.DEL17DEMARÇAL4D’ABRIL.


