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Mozart tenia 19 anys quan va com-
pondre Il re pastore (El rei pastor). 
La fresca i senzilla instrumentació 
d’aquesta òpera d’encàrrec de la 
cort episcopal de Salzburg mostra 
un autor que progressa adequada-
ment abans d’arribar a la madure-
sa amb Idomeneo. Els trets del geni 
es dibuixen nítidament en aques-
ta partitura que el mestre William 
Christie, al capdavant de la seva 
formació barroca Les Arts Floris-
sants  i cinc solistes vocals, va lle-
gir amb brillantor en la seva cita 
de diumenge amb Palau 100.
 El màrqueting va situar un Ro-
lando Villazón voluntariós però 
fora d’estil com a líder. Les triom-
fadores de la funció semiesceni-
ficada van ser, a més de l’orques-
tra, les cantants femenines. El po-
pular tenor mexicà va exhibir la 
desimboltura habitual però no-
més va semblar còmode en les 
abundants parts greus de la seva 
tessitura vocal. Va desenvolupar 
amb deliberat histrionisme el rol 

d’Alexandre el Gran en aquesta 
història amb llibret de Metastasio 
inspirada en un drama pastoral 
de Torquato Tasso. 
 Aminta (gran Martina Janko-
vá) viu com un pastor, però, enca-
ra que no ho sap, és Abdalonimus, 
hereu del tron de Sidó. Està ena-
morat de la nimfa Elisa (esplèndi-
da Regula Mühlemann), que tem 
les conseqüències de la derrota de 
Strato, usurpador del tron, vençut 
per Alexandre. Tamiri (estupenda 
Angela Brower), filla del tirà ama-
gada com a pastora, està enamora-
da d’Agenore (sòlid Emiliano Gon-
zález), confident d’Alexandre. La 
decisió del vencedor que ella es ca-
si amb Aminta per unificar el po-
ble de Sidó provoca una allau de 
reaccions que acaben amb la de-
cisió del rei de Macedònia que ca-
dascú contregui matrimoni amb 
el seu preferit.
 La feble estructura dramatúr-
gica de la història, sobre el debat 
entre l’amor i el deure, no ofereix 
perfils psicològics profunds, però 
no impedeix que brillin les inno-
vacions mozartianes. La sala va vi-
brar amb sublims moments com 
el de l’ària L’ameró, saró constante, 
amb acompanyament orquestral 
i un bell duo de violí amb Janková, 
i el triomfal quintet final Viva l’in-
vito duce! H
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«Els polítics no fan 
coses gaire diferents 
de les que fan els 
botiguers o nosaltres 
mateixos»

Hamlet davant el ‘no futur’ 
3Pol López protagonitza al Lliure la sòbria versió de cambra de Pau Carrió

MARTA CERVERA 
BARCELONA

I
nterpretar Hamlet és el somni 
de qualsevol actor. Pol López 
(Barcelona, 1984) recitarà 
aquest dijous la seva famosa fra-

se «ser o no ser» davant el públic al 
Lliure de Gràcia. La sala per a 199 
persones acull una versió de cam-
bra amb set actors –tres dels quals 
interpreten un segon personatge– 
orquestrada per Pau Carrió. Ell i Ló-
pez formen un tàndem especial. No 
és el seu primer Shakespeare. Tots 
dos ja van muntar una aclamada i 
trepidant Victòria d’Enric V, també al 
Lliure.
 Les entrades per a totes les fun-
cions estan esgotades abans d’ai-
xecar-se el teló. Una fita que també 
s’ha produït amb un altre clàssic, el 
Don Joan de Molière, que s’estrena el 
mateix dia que Hamlet al TNC, diri-
git per David Selvas, amb Julio Man-
rique com a protagonista.
 Carrió, autor de l’adaptació del 
text de Shakespeare, acosta aquest 
clàssic del segle XVII als nostres di-
es amb un llenguatge actual inten-
tant respectar la bellesa poètica de 
l’original. Un espai escènic amb as-
pecte de crematori contemporani, 
una caixa de pedra amb diverses en-
trades, emmarca l’acció.
 El director, només un any més 
gran que López, utilitza Hamlet per 
interpel·lar directament el públic 
sobre la seva responsabilitat en un 

món tan podrit com la cort d’Elsi-
nor on Shakespeare situa l’acció. 
«Els polítics no fan coses gaire dife-
rents de les que fan els empresaris, 
els botiguers o el que fem nosaltres 
mateixos. Les conseqüències mo-
rals de la nostra existència occiden-
tal cada cop està més clar que afec-
ten altres persones», afirma Carrió. 
Més enllà de la corrupció del poder 
i de la trama política de l’obra, el di-
rector amplia el focus a l’actitud de 
l’home en la societat. «Mai hem si-
gut tan conscients com ara de les 
conseqüències econòmiques i po-
lítiques del nostre sistema de vida 
occidental i el fàstic per la corrup-
ció de l’home és un punt de partida 
molt potent», declara Carrió.

GRAN REPARTIMENT / «Hem construït 
un Hamlet tenint molt en compte 
els motius de la resta de personat-
ges, tots riquíssims», explica el di-
rector. Estan interpretats per un 
gran repartiment integrat per 
Eduard Farelo (Claudi), Xicu Masó 
(Poloni / enterramorts), Rosa Re-
nom (Gertrudis), Marc Rius (Laertes 
/ Guilderstern), Maria Rodríguez 
(Ofèlia) i Pau Vinyals (Horaci / Ro-
sencrantz).
 «El nostre Hamlet és un huma-
nista, una persona ben instruïda 
i cultivada que va a la universitat 
perquè es pregunta coses. Però és 
un humanista descregut que ja no 
confia en l’home a qui la podridura 

el porta a un lloc fosc però molt in-
teressant on es planteja grans pre-
guntes», afirma Pol López.
 Ell i Carrió van parlar sovint so-
bre el no futur de la seva generació 
mentre preparaven l’obra que van 
començar a gestar amb un any d’an-
telació. «Solem treballar així. Com-
partim moltes lectures, vídeos, can-
çons, coses que ens fan pensar en 
els temes del text. És una manera 
d’estimular-nos intel·lectualment», 
comenta Carrió. «Ens exigim molt 
l’un a l’altre però sempre dialo-
guem des d’un respecte enorme cap 
al treball de l’altre».
 Tot i la modernitat i l’austeritat 
de l’escenografia i el vestuari, Pol 
López sí que utilitzarà la caracte-
rística calavera i l’espasa en les es-
cenes senyeres, com marca la tradi-
ció. «L’home actua a vegades de for-
ma animal. Hamlet, sent un ésser 
que ho raona i s’ho replanteja tot 
des del pensament, al final actua de 
forma irracional».
 Lluís Pasqual, director del Teatre 
Lliure, va recordar que per al mític 
actor Laurence Olivier (1907-1989) 
Hamlet era un personatge que so-
lament es podia començar a enten-
dre a partir de la representació nú-
mero 60. Per a Pol López l’aventura 
està a punt de començar i es prolon-
garà gairebé amb tota seguretat a 
partir de pròximes temporades. És 
impossible afegir més funcions en 
l’actual. H
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