
Calla, Hamlet calla hau-
ria estat l’espectacle d’in-
auguració del Temporada
Alta, si no fos perquè
l’equip a qui es va encarre-
gar tenia una actuació
programada a Xile la set-
mana passada. L’encàr-
rec fet a Carla Rovira Pi-
tarch (amb Laura Blanch
Bigas i Ramon Bonvehí
Rosich) per ara no tindrà
una segona representa-
ció, per decisió artística.
Serà avui a les 20.30 h al
Canal. L’obra vol dotar de
contingut el concepte a
vegades qualificat d’abs-
tracte de la llibertat d’ex-
pressió. Aquest cop s’evi-

ta exposar material docu-
mental com en anteriors
treballs seus com Màtria,
però s’hi inclou molta re-
flexió en el discurs. Calla,
Hamlet, calla aprofita els
personatges principals
del clàssic de Shakespea-
re i es mostren els hits
més clàssics amb el filtre
de la llibertat, provant de
trencar els paradigmes
patriarcals convencionals
de la societat occidental.
Rovira defensa el dret de
poder fer ús de la metàfo-
ra, sense necessitat de de-
manar disculpes, per ex-
emple, a les xarxes so-
cials. O al jutge de torn.

En cap moment el
muntatge anomena les
persones que són vícti-

mes d’aquesta reducció
dels seus drets, però sí
que hi queden implícits en
rèpliques que ressonen a
l’exili de Valtònycs i dels
presos polítics (“han sor-
tit per les prohibicions”,
diu un personatge de
Hamlet). I quin paper hi
juga Ofèlia? Només hi
apareix dos cops. En un,
perquè l’obliguen a entre-
vistar-se amb Hamlet; no
és una decisió pròpia; en
l’altre, és en la seva mort
que, segons aquesta ver-
sió, és una decisió pròpia,
que l’allibera. ■
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Dret a l’ús de
la metàfora

‘Calla, Hamlet, calla’, al Temporada Alta,
concreta el dret a la llibertat d’expressió

Carla Rovira (a l’esquerra) amb l’equip ■ PABLO RICCIARDUL
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Lluís Pasqual posa més lle-
nya al foc de la crisi del Tea-
tre Lliure. En la presenta-
ció de Romancero gitano
(hi torna a fer equip amb
Núria Espert) va respon-
dre obertament a la situa-
ció política a Catalunya.
Molts mitjans crítics amb
el moviment sobiranista
han volgut vincular la pres-
sió perquè dimitís amb la
situació política a Catalu-
nya. Un fet que no té cap
base. Per exemple, el Lliu-
re va programar dues ses-
sions sobre el procés, en-
carregant textos a drama-
turgs. Ahir, en la presenta-
ció al Teatro de la Abadía,
Pasqual va criticar oberta-
ment els polítics que, con-
sidera, “s’han convertit en

agitadors”. També es va
defensar de la denúncia so-
bre maltractament als as-
saigs de Lear i la va qualifi-
car de “calúmnia”. Ahir, la
Kompanyia Lliure (els re-
tallaran el contracte sis
mesos) va difondre un co-
municat: “creiem que les
raons donades només re-
velen la falta de confiança
en el projecte.” ■

“No a l’agitació
política”
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Lluís Pasqual titlla els
polítics sobiranistes
d’agitadors i l’afer del
Lliure, de ”calúmnia”

Lluís Pasqual, director de
teatre ■ J. SABATER


