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Ales estances gòtiques de la
Biblioteca de Catalunya
que acullen la companyia
La Perla i el seu Hamlet,

hi regnen l’alegria i l’excitació de
l’èxit —“and we are graced with
wreaths of victory”, com diria el
rei Eduard a Henry VI. El muntat-
ge d’Oriol Broggi de la gran obra
de Shakespeare ha esgotat les re-
presentacions per a totes les fun-
cions previstes, que acaben el dia
17 (se n’han prorrogat dues més, el
dilluns 20 i el dimarts 21). Al trio-
mf de la producció no és en abso-
lut aliè el protagonista, Julio Man-
rique, un extraordinari Hamlet. El
debut d’un nou Hamlet sempre és
notícia —que s’hauria de rebre a
cops de canó, a l’estil Fortinbràs—
en l’escena catalana, tan poc avesa-
da a aquests (només uns quants les
darreres dècades: Enric Majó,
Lluís Homar, Eduard Fernández
—aquest en castellà). L’actor rep
una hora abans de la representació
i, en un tret que humanitza molt el
príncep danès, es disculpa per anar
un moment al bany. D’aquesta ma-

nera, un es queda sol mirant un
cartell on hi diu “Elsinore”, cali-
brant unes espases i fent després
una ullada a un vell cartell esgro-
gueït del Hamlet de Pere Planella
i Terenci Moix que la companyia
té penjat segurament com a talis-
mà. Mentre faig un repàs als
noms i provo infructuosament de
recordar Rosa Novell fent
d’Ofèlia, Manrique s’aclareix la
veu a la meva esquena. Li comen-
to, amb un sospir, tota la gent del
repartiment que és morta: Joan
Miralles, Joaquim Cardona, Pep
Madern… i ell fa un gest d’apren-
sió. Seiem en un banc, l’actor va
vestit una mica deixat i té un no sé
què d’isabelí, aquella simpatia i jo-
ie de vivre que en uns segons po-
drien esdevenir melancolia i ira.

Julio Manrique té 35 anys i,
tot i que la barba li blanqueja
una mica, està en la bona edat
per interpretar canònicament Ha-
mlet; també és veritat que ho van
fer el nen prodigi del teatre an-
glès del XIX, Master Betty, amb
13 anys —després va ser capità
d’un regiment de cavalleria— i
Sarah Bernhardt, amb 55 i una
cama de fusta, per no parlar de
Thomas Betterton que el va en-
carnar als 70 i es va fer famós per
l’extrema capacitat que tenia
d’empal·lidir quan veia el fantas-
ma. Manrique traspua una gran
confiança en ell mateix i mostra
una amabilitat gens fingida.

Pregunta. Com va això de fer
de Hamlet cada nit?

Resposta. Cansat, és dur, però
molt gratificant. La resposta del
públic és molt bona. Ens ha sor-
tit bé, molt bé. M’hi sento molt a
gust. Satisfacció és la paraula.

P. A l’obra, 1.507 línies de text
de les 4.042 les diu Hamlet. Per
molt que es talli, que no és el cas,
la proporció és tremenda.

R. El volum de text és brutal.
I és cert que és dur fer-ho cada
dia. Ho assages, construeixes un
recorregut, ho ensenyes i… ara
s’ha de tornar a repetir? Cada
nit, és bèstia. Però de moment
em dóna més del que em roba.
Em compensa l’esforç.

P. Molts espectadors es deu-
ran preguntar com es pot memo-
ritzar aquesta quantitat de frases
i dir-les bé.

R. Sóc ràpid estudiant-me el
paper, hi tinc facilitat. Em poso
de seguida a aprendre-me’l,
m’emprenya no saber-me’l ja des
dels primers assajos. Però sens
dubte hi ha un vertigen. Intento
seguir el camí de l’obra a poc a
poc, has de procurar no emborra-
txar-te de paraules, saber què
dius a cada moment, entendre la
teva part, digerir bé el text, con-
trolar-lo, saber què argumentes,
no perdre’t al bosc de paraules.

P. Per alguns actors, Hamlet
és una maldició, miri allò de Da-
niel Day-Lewis, el 1989 es va tren-
car emocionalment a l’escenari,

en plena representació, a l’escena
de la trobada amb l’espectre del
seu pare. No va poder seguir. Va
deixar de treballar dos anys i no
ha tornat al teatre. Va dir que
havia vist el fantasma del seu pa-
re mort!

R. Bé, Day-Lewis és un tipus
molt intens. Però deixa’m tocar
fusta.

P. Se te’n pot anar el cap amb
Hamlet?

R. I amb tot. Hi ha coses més
arriscades. No em fa por. Hi ha
coses pitjors que quedar-te en
blanc amb Hamlet o perdre’t.
Que la vida se t’emporti per da-
vant o la pròpia por.

P. Això del pare…
P. He pensat en el meu pare en

fer l’obra, sí. Sense morbositat,
sense psicodrama. Està viu i bé,
atenció. Però penses en aquella
figura. El pare pesa molt a Ha-
mlet.

P. Posa distància fent de Ha-
mlet?

R. Sóc molt obsessiu treba-
llant, m’embriago molt amb el
paper. Però has de pactar amb el
personatge, perquè no et caigui
al damunt. Hamlet és un perso-
natge fosc, pot ser molt puta. Pas-

sa per un mal moment. Però és
tan intel·ligent, tan brillant i
humà. L’empremta, el regust que
et deixa és bo.

P. Té una visió crítica sobre
ell?

R. Mentre el faig, no. Evident-
ment hi hem fet voltes quan dis-
cutíem l’obra. És un llarg viatge
cap a la nit. La mort del pare…
Hi ha ràbia i desesperació en Ha-
mlet. Està molt concentrat en si
mateix. És narcissista i misogin.
Descobreix el sexe de la seva ma-
re i això l’inquieta i el fa enfadar
contra les dones, amb Ofèlia. És
destructiu. Però té moments de
lucidesa extraordinaris, diu coses
tan brillants.

P. Quin moment prefereix?
R. Més d’un. El final de la

trobada amb l’espectre del pare,
quan promet recordar-lo. Les es-
cenes divertides amb Poloni i
amb Rosencrantz i Guildenstein,
el coqueteig intel·lectaul seguit
dels moments en què se sincera.

P. I el “ser o no ser”…
R. No te l’anava a dir. És, clar,

un moment impressionant, molt
maco, però m’agrada més el
monòleg anterior, el dels actors.

P. Laurence Olivier, que ja és

referència, deia que cada actor fa
el seu Hamlet d’una manera espe-
cial. Què aporta vostè a Hamlet?,
què té d’específic el seu Hamlet?

R. És probable que el caràcter
passional. Jo sóc més de sang ca-
lenta que freda, més d’impuls
que de reflexió. El meu Hamlet
s’escalfa fàcilment, és impulsiu.

P. Jan Kott deia que Hamlet
és un home jove amb un llibre.
Quin llibre llegeix el seu Hamlet?

R. Volíem fer la broma doble-
ment autoreferencial que llegís
Las coplas a la muerte de su padre
de Diego Manrique, però el lli-
bret que finalment té a la mà és
una agenda Moleskine clàssica,
el meu quadern de notes. Al final
l’agafa Horaci de la jaqueta de
Hamlet, per poder explicar la se-
va història.

P. Què passa entre Hamlet i
Ofèlia?

R. No hem vist la relació ante-
rior a la mort del pare de Ha-
mlet, no sabem com s’ho feien.
Probablement es desitjaven,
s’agradaven, començaven a esti-
mar-se, però Hamlet no està per
a això, no pot. La qüestió de si
estima a Ofèlia ha passat a segon
plan.

P. No hi ha història d’amor.
R. No, no hi ha amor a Ha-

mlet. No hi ha espai per a l’amor

en ell —a part potser del seu afec-
te pels actors i el teatre. Això ho
fa més dur. Però també més con-
temporani, propi d’aquesta èpo-
ca tan individualista, en què es-
tem molt pendents de nosaltres,
de les nostres emocions.

P. No està malament tot el
que ha freqüentat Shakespeare:
Cassi al Juli Cèsar de Rigola i el
rôle-titre al Titus Andrònic del
mateix director, Mercutio, ni més
ni menys, al Romeo i Julieta de
Josep Maria Mestres…

R. També vaig actuar en un
Macbeth, feia el bloody man del
principi i després el porter i un
assassí. Amb Shakespeare cada
vegada t’endinses en una gran
història, participes de l’obra
d’aquell gran monstre, formes
part d’una llarga tradició, d’algu-
na cosa enorme. Provoca una
emoció inexplicable. La potència
i la profunditat i la lleugeresa al
temps d’aquells textos. S’ha de
passar per aquí.

P. Hi ha vida després de Ha-
mlet?

R. I tant. Moltes coses. I vull
dirigir.

P. Ja el criden per a la funció.
Falten uns minuts. Es prepara?

R. Corro una mica, faig uns
exercicis de respiració, preparo el
primer monòleg.

I mi-te’l. Passant la indicació
de “Elsinore”, elàstic i reconcen-
trat, ja desgrana belles paraules.
El nostre bon Hamlet.

JULIO MANRIQUE Actor

“Hamlet em dóna més del que em pren”

Julio Manrique, moments abans de la representació de Hamlet. / JOAN SÁNCHEZ

“El meu Hamlet és
passional. S’escalfa
fàcilment,
és impulsiu”

”No hi ha amor
en Hamlet. En ell,
no hi ha espai
per a l’amor”

“Sens dubte hi ha
un vertigen. No t’has
de perdre al bosc
de paraules”

“He pensat en el
meu pare en fer
l’obra, sí. Sense
psicodrama”
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XAVIER MONTEYS

L’ampliació de l’hospital
de Sant Pau, un edifici
que fa deu anys que s’es-
tà construint, obrirà ofi-

cialment les portes demà. Ara no-
més puc parlar-los d’alguns as-
pectes d’aquesta obra perquè és
impossible fer una valoració com-
pleta en aquest espai reduït. Si hi
van —espero que no ho hagin de
fer com a malalts—, veuran que
és un d’aquests edificis que ens
reconcilia amb l’arquitectura pú-
blica i especialment amb la sani-
tària.

L’edifici ocupa l’angle opo-
sat de la porta principal del vell
hospital de Sant Pau. Des de
l’exterior, dues ales que formen
90 graus, construeixen la canto-
nada entre la Ronda del Mig i el
carrer Sant Quintí. Aquestes
dues ales tenen les façanes reves-
tides de pedra i composades a
partir de grans lògies que donen
una escala imponent especial-
ment a la del costat de la Ronda,
i recorden vagament la composi-
ció del vell i bell edifici del go-
vern civil de Tarrragona. Entre
aquestes dues ales apareixen tres
cossos més disposats en forma
de ventall i revestits de maons
vidriats de dos colors on hi ha

les habitacions de l’hos-
pital, formant un con-
junt de cinc barres
com els cinc dits d’una
mà.

Com en tots els edifi-
cis d’aquesta enverga-
dura, unir les diferents
parts, i distribuir-les de
forma ordenada i clara,
resulta una tasca essen-
cial i és el que aquí fa el
vestíbul que és doble
—cap a la Ronda i cap
al carrer Sant Quintí—.
Els projectistes es refe-
reixen a aquesta part
com el palmell d’una
mà. L’espai que els visi-
tants es troben a l’entra-
da és un esplèndid vestí-
bul de diverses plantes
d’alçada que percebem
quan veiem el volum de
les elegants escales o les
caixes de vidre dels celo-
berts. La impressió és
emocionant i contradic-
tòria, perquè, d’una
banda, el mobiliari,
que es retalla nítida-
ment sobre grans peces de mar-
bre blanc, ens recorda el confor-
table vestíbul d’un hotel però,
d’una altra, les parets, amb les

seves lògies i balcons semblants
als de l’exterior, ens recorden
una plaça coberta.

Alguns urbanistes quan volen

fer esment de la com-
plexitat de les circula-
cions d’una ciutat es re-
fereixen als hospitals.
Els més complexos d’en-
tre els edificis i els més
urbans. Aquest ho és.
En canvi, la seva com-
plexitat queda dissolta
en una claredat organit-
zativa que es tradueix
en una facilitat enorme
per orientar-se. N’hi ha
prou amb recordar la
imatge de la mà i els
seus dits per orientar-
nos tot d’una. L’espai
és tan clar que és el pri-
mer cop que trobo que
el grafisme de les gegan-
tines senyalitzacions és
confús i una mica in-
útil. Aquest espai és un
exemple magnífic per
explicar que per orien-
tar, i per tant per ser
vertaderament útil, el
vestíbul d’un edifici pú-
blic no en té prou amb
ser gran, si per això en-
tenem que tingui molta

superfície. És necessari que tin-
gui volum, aire, espai en definiti-
va. És amb l’espai que ens orien-
tem i no amb la grandària, ens

orientem mirant cap a dalt per-
què així “comprenem” on som.
És per això que és difícil perdre’s
en una església gòtica i fàcil fer-
ho en un edifici administratiu.

Des de la plaça-vestíbul s’acce-
deix a les consultes i també a les
habitacions, que són les cèl·lules
d’aquesta ciutat. Només els dic
que molts hotels moderns no te-
nen habitacions com aquestes,
salvant evidentment l’equipa-
ment sanitari típic d’un hospital.
La finestra de les habitacions i
sobretot la porta és exemplar. Si
és cert que la música, els aromes
o els colors donen lloc a teràpies

reconegudes, l’arquitectura
d’aquest hospital és una teràpia.
No sé per a quina malatia comu-
na, però segur que algunes mala-
ties molt esteses entre els meus
col·legues, com ara la descompo-
sició formal, la intoxicació amb
noves tecnologies o la temible
“metàpolis”, es curen o minven
amb una visita a aquest hospital
d’arquitectura terapèutica.

JOSEP GARRIGA

L’Antonio —83 anys— es
nota que està malalt, per-
què en fa la cara. Resta
ingressat en una habitació

d’hospital una mica angoixant,
estreta, de sostres baixos, folrada
de plafons de fusta d’un verd ja
esgrogueït, acompanyat d’un al-
tre pacient —més o menys de la
seua edat— connectat a uns tubs
que l’alimenten. No parlen. Mal-
grat que l’Antonio és indepen-
dent, cada cop que vol anar al
vàter l’han d’acompanyar. No en
té, a l’habitació, —ni servei ni
dutxa—, i això que l’han ingres-
sat al Sant Pau, un bon centre.
La simpatia de les infermeres su-

pleix molts cops la tristesa i la
sol·litud de la cambra. Però avui
està de sort. En menys de 20 mi-
nuts li ha canviat l’ànim. L’han
agafat uns nois —“molt simpà-
tics”, diu— i amb cadira de rodes
l’han traslladat al nou edifici del
Sant Pau, a menys de 300 metres.

I tant que està content. “L’am-
plitud i la lluminositat de l’habi-
tació és el que més m’ha impres-
sionat”, comenta en un seient re-
clinable tot mirant per la fines-
tra. Fins i tot aquí i ara, a la nova
i flamant estança, té alguna cosa
per mirar a través dels vidres. I
poder xafardejar perquè el seu
company no parla. No li cal ni
encendre el fluorescent ni tam-

poc el televisor, que encara no li
han instal·lat. “És que tot és tan
nou”, afegeix, com a excusa.

L’Antonio ha estat un dels úl-
tims malats a ser traslladats dels
antics pavellons —molt turístics
per fora però poc operatius per
dintre— a les noves dependèn-
cies. Abans ja era un centre de
referència mèdica i ara també en
serà d’arquitectònica. “És un
excel·lent exemple de com s’han
de construir els nous hospitals”,
comenta satisfet el seu gerent,
Jordi Varela.

El Sant Pau s’estalviarà en-
guany 1,8 milions d’euros només
en trasllats de malalts d’un pave-
lló a l’altre. Perquè cada pavelló

tenia la seua especialitat mèdica,
però les proves de diagnosis o els
quiròfans eren, a vegades, a l’al-
tra punta d’hospital, cosa que
obligava a un anar i venir d’ope-
raris, cadires de rodes i ambulàn-
cies. I malalts, a risc de contraure
alguna infecció, malgrat totes les
prevencions. Ara, aquests quasi
dos milions d’euros es podran
emprar per a millores hospi-
talàries.

Sant Pau ha necessitat nou
anys per poder estrenar el nou
hospital. Ho ha fet per fases. Pri-
mer es va inaugurar l’espai ambu-
latori, que resta separat del bloc
hospitalari, és a dir, el que es co-
neix com a ingressos. Tot el pro-

cés de trasllat acabarà enguany,
malgrat que demà divendres se’n
faci la inauguració.

El nou edifici, dissenyat per
un equip encapçalat per l‘arqui-
tecte Esteve Bonell, és força ope-
ratiu. Aprofita els desnivells del
terreny per dividir-ne les àrees de
servei i permet tenir diversos ac-
cesos independents des de l’exte-
rior. Mirat des d’un plànol alçat,
figura una mà amb els seus dits, i
casdascun d’aquests són els dife-
rents blocs d’ingressos per espe-
cialitats. Diàfan, amb passadis-
sos amples, lluminosos, dóna sen-
sació d’espai. És el que valoren
més els usuaris. A més, diferencia
l’estança usada pels treballadors
—3.300 persones— i els usuaris,
quasi mig milió a l’any, que te-
nen entrades i espais diferents.
Tot plegat ha costat 293 milions
d’euros.

Arquiteràpia

Un malalt nou de trinca

Escales al vestíbul del nou Sant Pau. / x. m.

Edificis modernistes de Sant Pau vistos des del nou edifici de l’hospital. / carmen secanella

N’hi ha prou amb
recordar la imatge
de la mà i els dits
per orientar-nos
tot d’una

Sant Pau es reinventa
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