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@andgomila

Tots les crítiques  
a timeout.cat

01. 
DANSA D’AGOST
Quin muntatge tan deliciós ha fet 
Ferran Utzet de la gran obra de 
Brian Friel. No hi sobra res. No hi 
falta res. Un cant a la melangia 
que està al nivell de ‘Les tres 
germanes’. � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

02. 
VESPRES DE LA BEATA 
VERGE
Ja fa uns anys que Jordi Prat i Coll 
va estrenar a la Beckett aquesta 
obra tremenda de l’italià Antonio 
Tarantino. Una situació extrema 
resolta com ningú pel gran Oriol 
Genís. � Teatre Akadèmia.  
De dc. a dg.

03. 
INFÀMIA
En aquesta primavera de grans 
textos, reivindiquem la peça 
de Pere Riera, amb una Emma 
Vilarasau esplèndida.  
� La Villarroel. De dt. a dg.

04. 
WATCHING PEEPING TOM
Una gran lliçó de com es transmet 
la passió per l’art d’una generació 
a una altra. Com és possible que 
Àlex Gorina no hagués fet abans 
teatre? � La Seca. De dc. a dg.

05. 
HAMLET
Aquest serà el ‘Hamlet’ de Pol 
López i Pau Vinyals. � Teatre 
Lliure: Gràcia. De dt. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Cantar amb una Ofèlia 
embogida? Picar de mans amb 
un Hamlet eufòric després de 
certi car el crim del seu oncle? 
Certament que a això ens 
convida Pau Carrió en la seva  
–molt respectuosa– lectura 
sobre una de les obres que millor 
desvela els racons foscos de 
l’ànima humana i conté 
sentències devastadores sobre 
els comportaments humans. El 
director trenca diverses vegades 
la quarta paret, ja sigui per fer-
nos corresponsables d’una 
tragèdia que mostra evidents 
ressonàncies en la nostra 
societat, o per endolcir les tres 
hores de durada de la funció.

Una mirada contemporània 
en el fons i la forma, sense 
referències d’actualitat, que 
humanitza els personatges tot 

despullant-los de qualsevol 
solemnitat en una proposta 
escènica amb curioses notes 
d’humor, com l’amanerada 
parella de Rosencrantz i 
Guildernstern, i que concentra 
l’obra en la inacció d’un Hamlet 

molt proper en la seva 
impotència per esbrinar la 
veritat i actuar en 
conseqüència. 

La direcció resol amb habilitat 
i senzillesa les difícils escenes 
del fantasma o la matança final, 
però en la recerca de la 
naturalitat sacrifica bona part 
de la poesia. En un espai 

escènic neutre de gran utilitat i 
presència (Sebastià Brosa i 
Carrió), Pol López expressa amb 
transparència l’angoixa  (tan 
actual!) d’una situació que el 
supera i que evidentment el 
transcendeix i afecta tota una 
comunitat. Un Hamlet que 
pateix, plora, riu, s’excita i 
fingeix com qualsevol de 
nosaltres i amb la gran virtut de 
parlar-nos a cadascun de 
nosaltres. Superb en el primer 
monòleg, però sobretot en el tan 
conegut ‘ser o no ser’.

Xicu Masó fa una creació de 
Poloni, un paper poc agraït, que 
el transforma en càlid i 
entranyable i que dobla amb un 
deliciós enterramorts. Perfecta 
Maria Rodríguez amb una Ofèlia 
fràgil i sentimental i Pau Vinyals 
com un Horaci que traspua la 
força de l’amistat incondicional 
amb Hamlet. –Santi Fondevila 

NOTA AL PEU Pau Carrió ha 
traduït ell mateix l’obra.

Hamlet

Pol López està 
superb en el 
primer monòleg, 
però sobretot en 
el ‘ser o no ser’
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Teatre Lliure: Gràcia.  
Fins al 10 d’abril.

DE LA SETMANA
L’OBRA


