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La companyia lituana Meno Fortas presenta un ‘Hamlet’ visualment molt potent

Un Hamlet ‘punkie’
busca venjança
Arriba al TNC l’obra magna de Shakespeare
protagonitzada per una estrella de rock lituana

Toni Vall
BARCELONA

El muntatge dirigit
pel prestigiós Ei-
muntas Nekrosius
reflecteix un Hamlet
‘punkie’, “un nen
petit que no sap què
fer en el món, mo-
gut per l’amor al
seu pare i el desig
de venjança”. El muntatge no se

gueix fil per randa el
text sinó que es basa

en metàfores i
imatges sorgides de
la posada en escenaH

amlet m’ha ense-
nyat com funcio-
na el món”, així
de contundent és
Andrius Mamon-

tovas, el protagonista del
muntatge que arriba demà
sobretitulat en català a la Sala
Gran del Teatre Nacional de
Catalunya a càrrec de la com-
panyia lituana Meno Fortas
dirigida pel prestigiós director
Eimuntas Nekrosius. El direc-
tor de l’espectacle no s’ha po-
gut desplaçar fins a Barcelona
perquè és al teatre Bolxoi de
Moscou dirigint un Macbeth
operístic i ha confiat tot el
protagonisme en el seu actor
principal.

Potència visual
El director del TNC, Domè-

nec Reixach, explica que Ne-
krosius és un dels directors
europeus més en voga i que ha
donat a llum un Hamlet “visu-
alment molt potent amb
imatges molt poderoses, mai
banals ni il·lustratives, que
sempre sorgeixen de l’ànima
dels personatges”.

Mamontovas és una estrella
del rock a la seva Lituània na-
tal que el 1997 va rebre l’ofe-

riment de Nekrosius per pro-
tagonitzar el muntatge de
Hamlet que estava preparant.
El director coneixia Mamon-
tovas a través dels seus fills,

fans de la seva música: “Em va
trucar el dia del meu aniver-
sari i em va regalar l’oferi-
ment de Hamlet”, recorda el
protagonista. I afegeix: “No

coneixia el text però al llarg
dels nou mesos previs de tre-
ball amb la companyia i el di-
rector el vaig conèixer de la
millor manera possible: tre-

ballant-lo”. L’elecció del can-
tant va causar sorpresa als
cercles culturals lituans, ex-
plica Vytautas Rumsas, que
interpreta el rei Claudi, “però
un cop van veure el resultat,
tothom es va convèncer que
havia estat una bona decisió”,
afegeix.

Després de sis anys de re-
presentacions, Mamontovas
té molt clara quina és la per-
sonalitat del seu personatge:
“El meu Hamlet és un punkie,
un fill de casa bona que es
rebel·la i protesta contra el
sistema establert”. Sobre un
dels aspectes que més rius de
tinta han fet córrer dins la li-
teratura universal, o sigui els
motius de la conducta de
Hamlet, l’actor també ho té
clar: “Hamlet es mou per
amor al seu pare assassinat i
pel desig de venjança que se’l
menja per dins. En el fons, és
un nen petit que no sap què
fer en aquest món, innocent
com un àngel”.

El treball d’Ofèlia
Viktorija Kuodyte, que in-

terpreta Ofèlia, explica que
Nekrosius no volia que Ofèlia
fos un espectre vivent: “És un
personatge irreal però el seu
punt de vista és el més real de
l’obra, desitja que Poloni –el
seu pare– i Laertes –el seu
germà– tinguin sort en la vi-
da i siguin feliços”.

Característica fonamental

del Hamlet de Nekrosius és
que no representa fil per
randa el text de Shakespeare
sinó que utilitza un joc visual
de metàfores per escenificar
els passatges de l’obra. Un
element essencial per fer-ho
és l’escenografia, que juga
amb components de foc i gel
per potenciar al màxim la se-
va força visual. Concreta-
ment, el famosíssim “Ser o no
ser” es pronuncia sota una
gran serra rodona només
subjectada per un ganxo d’on
brollen gotes d’aigua i cera
calenta. També important és
la música del muntatge, que
no ha anat a càrrec de Ma-
montovas i que barreja diver-
sos estils. A l’actor li recorda
les bandes sonores dels films
de por.
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