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Carla Rovira estrena al Temporada Alta, i en funció única,
‘Calla, Hamlet, calla’, sobre els límits de la llibertat d’expressió

Callar opassar a l’acció

TEMPORADA ALTA

Carla Rovira, segona per l’esquerra, amb la resta de l’equip creatiu de ‘Calla, Hamlet, calla’

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Lallibertatd’expressióésl’eixar-
gumental deCalla,Hamlet, calla,
una obra firmadaperCarlaRovi-
ra, juntament amb els joves crea-
dors Laura Blanch i RamonBon-
vehí, iqueaquestvespre(20.30h)
s’estrenaalCanaldeSalt,dinsdel
TemporadaAlta. La tria d’aquest
tema és totalment coherent amb
un dels fils argumentals de l’edi-
cióactual, iquenoéscapaltreque
el de promoure una reflexió i de-
fensa de la llibertat d’expressió i
ser una porta oberta per a aque-
lles veus discordants que ara tor-
nena serperseguides, tal comre-
corda Salvador Sunyer, director
del festival.
L’obra,creadaperencàrrecdel

Temporada Alta, es basa en frag-
ments seleccionats del clàssic
shakespearià, a partir dels quals
reflexiona entorn de les coacci-
ons que pateix la llibertat d’ex-
pressió,laconveniènciaonod’es-
tablir límits i –“partintdelmonò-

leg més conegut del teatre
universal”, segons Rovira– de
passar o no passar a l’acció. Un
muntatge de confés caire polític
queespodràveurenomésavuien
lasevaestrenaaSalt, iquehofarà
enun format queRoviradefineix
degalaespectacle.
L’obra, que en un primer mo-

ment havia de ser la que inaugu-
rés el festival, però que es va des-
cartarperproblemesdecalenda-
rideRovira, l’hivaencarregarala
creadora sensemés indicacions a
bandaquemiresd’evitar“elsma-
nifests” i que tractés el tema des
de diverses perspectives. Rovira,
que recalca que “soc una dona
d’esquerres i feminista”, ha dut a
termeunplantejament“quenoté
resdeneutral; i, sihofes, liestaria
fenteljocalpoder”.Amésamés,i
abandad’aquests extractesham-
letians, l’obra es completa amb
una sèrie de col·laboracions ex-
ternes, algunes presencials (Bel
Olid, Adama Boiro o Marc Naya
Díaz) i d’altres, com ara la del ra-
perValtònyc, en un format enca-

raper revelar.
El quehaacabat fent la sanguí-

nia Rovira, en les seves pròpies
paraules, ha estat “plantejar-me
la pregunta de què passa si aga-
fem l’obra més suada del teatre
occidental i la rebentem?”. I va
comprovarqueelplantejament li
servia; és a dir, la famosapregun-
ta aplicada a l’acció o a la inacció
davant un intent de censura o
d’autocensura”.
Duranteldesenvolupamentde

l’obraelstresintèrprets(lamatei-
xa Rovira, Blanch i Bonvehí) co-
habiten amb aquests col·labora-
dors externs, que “generen con-
tingut” i fanavançar elmuntatge.
“Ens interessava que hi hagués
gent present i que ens aportessin
el seu contingut”, explicaRovira.
La seva actitud personal sobre la
temàticaesresumeixaixí: “Jodic
sí a la llibertat d’expressió si des-
prés em mullo per combatre tot
allòquenom’agrada”.!
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LaBiennaldeMúsicadeVenècia,
inaugurada amb la concessió del
Lleó d’Or al pianista, improvisa-
dor i compositor Keith Jarret,
mostra un exercici singular per
part del seudirector, el composi-
tor Ivan Fedele, per obrir una
perspectiva d’observació de la
creació musical contemporània,
amb totes les objeccions que sig-
nificaaquestadenominació.

S’han posat en paral·lel o en
confrontació diversosmons amb
carta d’identitat indiscutida. A
Jarret, absent per problemes de

salut,s’hivansumarFrankZappa
i un homenatge a Elliot Carter. I
endinsant-se en la varietat i amb
èmfasi enels seixantaamericans,
es va representar l’òpera María
deBuenosAires,dePiazzola,diri-
gida des del bandoneó per Mar-
celoNisinman.
Endies següentsvaconfrontar

la melodia fins ara regnant amb
altres músiques “contemporàni-
es” reticents aaquesta.L’Ensem-
ble Línea va interpretar obres de
Brian Ferneyhough, Philippe
Manoury i Tristan Murail que
vandonarcompted’unaperspec-
tivaestèticaquèfadel’individua-
lismeuncentredelmón,malgrat
que tenen gairebé tots una es-
tructura similar. Quant a entitat,
gairebé inexistent elLiber Scinti-

llarumdeFerneyhough, i encan-
vi atractiva per moments B-Par-
tita (in memoriam Pierre Boulez)
de Manoury, amb violí solista i
electrònica en temps real. Més
historicista va ser el recital de
Margaret LangTan, amb els pia-
nospreparatsdelsamericansCa-
ge i Crumb, ambuna de les seves
últimes obres, el decebedor di-
vertimentTenFantasy-pieces.
I dues apostes importants:

l’òpera Aliados, de Sebastián Ri-
vas, centrada en un te que com-
parteixen Pinochet i Thatcher
recordant la infausta guerra de
lesMalvines. I quatre treballs es-
cènics de compositors joves, en-
treelquals vandestacar Ignacio i
Jorge Ferrando amb El sueño de
Dalí enunanochedePicasso.!

La Biennal deMúsica de Venècia amplia el seu camp de visió
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Descarrega�t l�app Club
Vanguardia i porta tots els teus

avantatges sempre amb tu.

Propostes úniques
per a socis del Club

Consulta les condicions a clubvanguardia.com o a l�app Club Vanguardia
i descobreix tots els avantatges que el Club té reservats per a tu.

FC Barcelona
2x1 als partits del
Barça al Camp Nou
Viu en directe els partits del Barça
i gaudeix del 2x1 en les entrades
amb la teva targeta del Club
Vanguardia. No et perdis el teu
equip al Camp Nou!

Calbet
Electrodomèstics

L�electrodomèstic
que busques
Cadena de botigues
d�electrodomèstics, electrònica
i telefonia mòbil amb més de
40 establiments. Aproèta el
descompte, èns i tot en rebaixes!

Forns Enrich
El pa de cada dia... Per
a tu amb descompte!
Presenta la teva targeta del Club
Vanguardia a qualsevol establiment
Forns Enrich i gaudeix de les seves
especialitats tradicionals i del sabor
del pa artesà, fet com abans.

2x1
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La Jaula de las Locas
La gran comèdia musical al Teatre Tívoli
Diverteix-te amb la gran comèdia musical de Broadway, dirigida i
protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix.
Més de 22 actors a escena i 140 canvis de vestuari.
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