“Diagnóstic: Hamlet” de la
companyia Pelmànec a la
Vilella
Max Flaubert viu en una institució psiquiàtrica, reclòs en un armari dintre de la seva cel·la,
creient-se Hamlet després de la mort de son pare i que la seva mare es casés amb el seu oncle.
Un nou psiquiatra arriba per a intentar treure’l de la seva abstracció, arrencar-li la seva por a
viure, i obligar-lo a prendre decisions que no vol prendre.
“Max vol ser Hamlet. Vol que Shakespeare decideixi por ell, parli per ell, l’alliberi del seu dolor i de la
seva por a través de les paraules d’un dels seus personatges més complexes.
Per això, dia rere dia, recrea la il·lusió de la vida com un director d’escena, anima i controla els seus
malsons com un titellaire.
Però el cervell és pervers i ens enfronta tard o d’hora amb la gran veritat: la vida és incertesa”.
María Castillo, directora.
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Escenografia: Xavier Erra
Vestuari: Rosa Soler
Iluminació: Xavier Muñoz
Disseny espai sonor: Miquel Gallardo
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El 2009 Miquel Gallardo estrenà en solitari el seu espectacle Don Juan. Memòria amarga de mi,
que amb cinc anys de vida ja ha realitzat funcions a Catalunya, Espanya, França, Portugal i
Brasil, i ha rebut importants premis i el reconeixement del públic i la crítica.
Després d'aquesta primera i exitosa experiència en solitari, Miquel Gallardo
encarà el 2011 un nou projecte, Diagnòstic: Hamlet. L’espectacle ha girat per l’estat espanyol i
Portugal i arriba a La Vilella després de presentar-se amb èxit rotund en la seva versió francesa
al Théâtre Alchimic de Ginebra.
Properament desembarcarà al Brasil per realitzar una gira per tres importants festivals.
Dies: 27,28,29,30 de març i 3,4,5,6,10,11,12,13 d’abril 2014
Hora: Dijous, divendres i dissabtes 21:00 / diumenges 20:00
Lloc: La Vilella, Poble Sec, Barcelona(Passeig Exposició, 95 baixos)
Preu: 12€
Reserves: info@lavilella.com / 93 113 20 15 / Whatsapp: 637 59 81 46
Video: http://diagnosticohamlet.wordpress.com/video/
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