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De versions i adaptacions del Hamlet 
shakespearià se n’han confegit a tort 

i a dret. L’obra protagonitzada pel 
dubitatiu príncep de Dinamarca ha 
encisat dramaturgs i directors d’arreu, 
fins a convertir-la en una peça de culte. 
En la majoria dels casos, tanmateix, no 
s’ha anat més enllà d’un tractament 
reverencial, solemne o tòpic que ha 
edulcorat la polisèmia diabòlica del 
personatge.

Hamlet canalla de Manuel Molins és 
l’aportació més subversiva i radical que 
coneixem. Estrenada al Teatre Micalet de 
València el 14 d’octubre, amb direcció de 
Joan Peris, lleva totes les màscares de 
l’heroi i n’ofereix una lectura rica, plural i 
profunda. No tan sols treu a relluir els 
cantells i les contradiccions de Hamlet, 
sinó que sobretot el situa com a centre 
dels grans debats filosòfics, polítics i 
sociològics de la contemporaneïtat.

La interpretació molinsiana del clàssic 
shakespearià capgira contínuament 
l’horitzó d’expectatives del públic. N’hi ha 
prou amb dos actors i un espai buit per 
sacsejar totes les lectures hamletianes 
passades i per venir −fins i tot la pedantes-
ca de Harold Bloom− i per proposar-ne 
una d’alternativa, desconstruïda, desmiti-
ficadora i visceralment actual. Una nova 
mirada sobre el mite, molt més complexa, 
que desvela les fal·làcies ètiques, les 
pulsions del poder, la corrupció política o 
la globalització imposada.

Des del primer moment fins al darrer 
assistim, sense treva, a un espectacle d’alt 
voltatge intel·lectual i teatral. Una escena 
crucial, la de l’enfrontament entre 
Gertrudis i el seu fill, dinamita qualsevol 
temptativa de redempció de Hamlet. 
Pervers i reaccionari, el príncep de 
Dinamarca s’encara als seus fantasmes i 
covardies. Es converteix, a la fi, en un mer 
intermediari de la irrupció impetuosa 
d’un neototalitarisme −Fortimbràs− 
encara més cínic i implacable. 

En un autèntic tour de force, els dos 
únics actors se’n surten molt bé a l’hora 
de dur a escena la força desbordant d’un 
text cabalós i incisiu, ple de replecs, 
giragonses i registres, molinsià en estat 
pur. Josep Manel Casany es mostra 
mal·leable en diversos papers, mentre 
que Ximo Solano revela com a Hamlet 
una gran presència escènica i solidesa 
interpretativa. Amb resolució, tots dos 
s’imposen al pleonasme dels relats 
audiovisuals i destronen l’impostor del 
setial.

Breus

■ ’Perplex’, una còmica 
reflexió sobre l’individu
El Teatre el Musical de València 
acull el dia 29 d’octubre Perplex, 
una comèdia surrealista com-
posta a partir d’un dels últims 
textos del dramaturg Marius Von 
Mayenburg. L'espectacle ha estat 
guardonat amb cinc premis María 
Casessis del teatre. Tito Asorey 

dirigeix els intèrprets Meliania 
Cruz, Fernándo González, Fran 
Lareu i Laura Míguez en una 
obra que juga a repensar el paper 
de la individualitat en la societat 
del segle XXI.  

■   Una revisió actual de 
Strindberg, a Palma
El dia 29 d’octubre, el Teatre 
Principal de Mallorca estrena 
A-Creedores, adaptació del clàssic 
d’August Strindberg estrenat a 
Cophenaguen l’any 1889. Claudia 
Faci i Paz Santa Cecilia produei-
xen aquesta revisió del llibret del 
suec, una història aparentment 

senzilla al voltant d’un triangle 
amorós que serveix com a excusa 
per assenyalar la subjectivitat de la 
realitat observada. Una construc-
ció basada en les manipulacions 
generades pel desig i els diferents 
punts de vista. Fernanda Orazi, 
Pablo Messiez, Mr. X i la mateixa 
Faci interpreten l’adaptació sobre 
les taules.
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