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«S’ha idealitzat molt el Barri Xino»

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

–Roba’m la cartera. Sembla un tí-
tol oportunista en aquesta època en 
què es parla tant d’inseguretat ciu-
tadana. Expliqui la seva història.
–S’inicia amb la mudança d’una pa-
rella. Al fer neteja al pis, ell troba el 
diari personal i alguns objectes del 
seu avi. Així descobreix que va ser el 
millor carterista de la ciutat. A par-

En els seus dies d’estudiant d’Arqui-

tectura va ser un dels fundadors de la 

companyia Pelones, dirigida per Albert 

Espinosa. Ara vola en solitari. Avui es-

trena Roba’m la cartera al Gaudí.

Andreu Rifé

Actor, autor i director

tir d’aquí, busseja en aquest món de 
baixos fons.

–¿De quina època?
–A la Barcelona entre els 30 i els 50. 
La història, de ficció, parteix d’un 
personatge real de l’època que va 
muntar una escola de carteristes a 
Gràcia. Ho vaig descobrir en un re-
portatge de Domènec de Bellmunt, 
que el va entrevistar. Era un tal Llu-
ís, un lladre de guant blanc.

–¿Manté aquesta etiqueta correcta 
per al seu lladre?
–L’he fet més canalla. És un transse-
xual. Em venia de gust transgredir 
perquè volia mostrar la cara més mi-
serable del Raval, el que abans es co-
neixia només com el Barri Xino, una 
zona que s’ha idealitzat molt.

–¿El mou llavors una intenció de de-
núncia, gairebé moralitzant?

–No vull fer moralina, més aviat po-
esia. No faig una defensa d’aquest 
món i mostrem les cares del prisma. 
Aquest barri és encara un reducte de 
desordre, on prevalen els instints. 
L’obra és una hipèrbole d’un terri-
tori de vitalitat i excentricitats. Em 
vaig arribar a plantejar de personat-
ge l’escriptor Jean Genet, que va viu-
re els anys 30 a la zona, però era mas-
sa gran.

–¿És una illa deserta a la ciutat?
–Sí. Barcelona ha entrat en un punt 
d’europeïtzació molt estandardit-
zat i el Raval es manté com aquest re-
ducte on manen els instints. Però no 
és idíl·lic; hi ha misèria.

–Tornem a l’obra. Vostè és un home 
orquestra: actor, director i autor del 
text i de la música. I fins i tot canta i 
toca els teclats.
–És el que en dic teatre pop, que vaig 33 Andreu Rifé.

iniciar amb Terròs! M’interessa cada 
vegada més la unió entre la música i 
el teatre. Toquem en directe amb ba-
teria, guitarres, baix i teclats, recol-
zats en bases electròniques.

–A més ha gravat un disc que també 
es diu Roba’m la cartera.

–Forma part del pack. És un disc amb 
11 cançons, de les quals nou es to-
quen en directe durant l’obra.

–L’acompanya a escena Anna Prats, 
com a actriu i cantant. ¿Havien tre-
ballat abans junts?
–No. Va arribar a l’obra després de 
passar un càsting. A més de cantar, 
ha de fer quatre o cinc personatges, 
com jo, en els flashbacks que se succe-
eixen a l’obra. Tot un repte.

–¿La companyia Pelones ha quedat 
aparcada per un temps llarg?
–Estem en una etapa de pausa, de re-
flexió, després de tancar una etapa 
de 14 anys. Cada un busca ara noves 
energies i sinergies per nodrir-nos 
de nou. H

EN 3 MINUTS

Doblet de Hamlet al Raval
El debutant Toni Martín critica la passivitat de la societat actual amb ‘The Hamlet’s  

Circus’, al Romea, i la Biblioteca de Catalunya reposa l’exquisida adaptació d’Oriol Broggi

És, amb tota seguretat, l’obra més 
representada de l’orbe. L’angoixa 
vital del dubitatiu príncep Hamlet, 
de William Shakespeare, ha donat 
per a múltiples i dispars reinterpre-
tacions. Aquest mes coincideixen 
al mateix carrer Hospital, al cor del 
Raval barceloní, la reposició del ve-
nerat Hamlet d’Oriol Broggi –amb 
Julio Manrique de protagonista–, a 
la Biblioteca de Catalunya, i al Tea-
tre Romea, a partir de dijous que ve 
fins al 30 de maig, The Hamlet’s Cir-
cus, un altre pas de rosca al clàssic 
a càrrec del debutant autor i direc-
tor Toni Martín. Dues propostes di-
ferenciades, en la posada en esce-
na i en la durada, per a una matei-
xa tragèdia. 

 Martín se serveix de l’«essència» 
dels personatges del bard per, tras-
lladats en un context circense con-
temporani, fustigar la societat ac-
tual i recriminar «la passivitat i el 
buit» de l’individu del segle XXI. Pro-
duït pel Centre d’Arts Escèniques 
de Reus (CAER), The Hamlet’s Circus 
compta amb un elenc de nou actors 
–Xavier Ripoll (Hamlet), Lurdes Bar-
ba (Polònia), Pepa López (Gertrudis), 
Xavier Pujolràs (Horaci) i Lluïsa Cas-
tell (en el nou paper d’Irina), entre 
altres– que el director situa en un 
escenari decadent i nu, amb només 
unes cadires, «com en la vetlla d’un 
difunt». 
 En el seu joc escènic, de tot just 
una hora, converteix els intèrprets 
en impàvids espectadors de la tragè-
dia i transforma el dilema shakespe-
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arià «ser o no ser» en «participa-hi o 
no». I és que, raona Martín, «Hamlet 
era el drama d’un home que lluita-
va per canviar un món que no li agra-
dava; i traslladat als nostres dies, to-
pa amb un entorn contemplatiu on 
ningú es mulla ni lluita per canviar-
lo».  
 L’autor parla d’una societat en 
què la mort en directe és un espec-
tacle i confronta el circ de les feres 
–«els febles, que actuen sense rebel-
lar-se i són carn fàcil per als devora-
dors, els poderosos»– amb el circ de 
les persones –els artistes, els indi-
vidus que arrisquen, que volen re-
moure consciències»–. És també la 
confrontació entre la forma i el con-
tingut; entre la imatge i la parau-
la perquè, afegeix, «avui només in-
teressa la vista, no té sentit un circ 
per a les orelles». Segons l’opinió de 
Martín, a la carpa mediàtica que ho 
cobreix tot, ha triomfat «l’estupide-
sa humana». «Només interessen els 
índexs d’audiència, les xifres. És més 
important omplir les sales que fer 
art», critica el director, per a qui el 
teatre hauria de ser «l’espai de la pa-
raula i el compromís».

Magníific Julio Manrique

És precisament la paraula la que do-
mina, sense treva ni artificis, a la sug-
gerent nau gòtica de la Biblioteca de 
Catalunya, on fins al 30 de maig es 
torna a representar l’exquisit Hamlet 
de Broggi, estrenat el juny del 2009. 
Julio Manrique torna a la pell del 
melancòlic i desconcertant príncep 
de Dinamarca, i el vesteix de mati-
sos: ironia, passió, fúria, postissa bo-
geria...  L’acompanyen en el seu tur-
ment Ramon Vila, Jordi Martínez, 
Marc Rodríguez, Jorid Rico, Aida de 
la Cruz i Clara Segura, en substitu-
ció de Carme Pla, que és a La Villar-
roel amb Tres dones i un llop. Fidel al 
text original, el muntatge de Brog-
gi és pur teatre. Un circ per a les ore-
lles, que diria Toni Martín, el seu veí 
del Raval. H 

33 Pensatiu 8Julio Manrique, el príncep del ‘Hamlet’ d’Oriol Broggi.

                     

33 Circense 8 Xavi Ripoll, al centre, el protagonista de ‘The Hamlet’s Circus’, que arriba dijous que ve al Romea després de la seva estrena a Reus.
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The Hamlet’s Circus 

3Teatre Romea • Del 13 al 30 de maig

Hamlet

3Biblioteca de Catalunya • Fins al 30 de maig


