
Pablo Hasél a Hamelín
original

Aquest diumenge vinent 14 de març encara sou a temps de veure Hamelí, dins el cicle Petit
Romea, el nou espectacle de la companyia Xip Xap, una adaptació dramàtica de la llegenda
del flautista d’Hamelí.

Dream Catcher in the forest

En aquest temps de plagues que vivim, és oportú de revisitar aquest conte popular alemany,
que els germans Grimm van recollir i versionar. Com diu la llegenda, un bon dia la ciutat
d’Hamelín es va inundar de rates. El dramaturg Raimon Molins  en fa una lectura metafòrica,
donant per fet que les rates no són uns animals invasors sinó els mateixos habitants de
Hamelí: corruptes, estafadors, egoistes, gent incívica, en definitiva, que es converteixen en
rates i degraden la seva ciutat. N’hi ha tants que, de sobte, les autoritats es veuen
desbordades per la insalubritat i han de posar-hi remei.
La companyia lleidatana Xip Xap, que ha treballat el teatre de carrer, l’animació i les titelles,
s’ha posat a les ordres de Molins, fundador i director artístic de Zum Zum Teatre, amb trenta
anys de trajectòria. Xip Xap ja havia explorat l’adaptació de contes populars a l’escena, una
veta que ja han treballat amb La cigala i la formiga, El llop i les set cabretes, Els músics de
Bremen  o La veritable història dels tres porquets, entre d’altres. Els quatre actors que formen la
companyia, Oriol Planes, Imma Juanos, Eder Carràs i Víctor Polo, actuen tant amb el seu propi
cos com per titella interposada, representant una gran multiplicitat de personatges sobre
l’escenari, alternant la narració amb la representació.
L’escenografia i els titelles, dissenyats per Joan Pena  i Oscar Ribes, són una meravella, una
filigrana que els permet muntar i desmuntar edificis, places i carrers amb una gran facilitat i
desplegar àgilment cases i titelles, que sovint es troben encapsulats els uns dins dels altres.
Els colors, mats dins d’una cromàtica de grisos, ajuden a evocar un món tenebrós dominat per
rosegadors.
El conte que ens expliquen Molins i la companya Xip Xap és fidel a l’original i no se suavitza
amb un final feliç. Perquè els 130 nens i nenes de Hamelí no tornen, com en algunes versions
amables de la llegenda que ens havien explicat. Perquè serà inapel·lable el càstig que recau
sobre les autoritats, també corruptes, un cop es neguen a pagar el preu que val la regeneració
de la ciutat. Llegida avui, amb els ulls posats als aldarulls que han esclatat aquests dies arran
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de la detenció de Pablo Hasél, podem dir que El flautista de Hamelí  és una història d’una
actualitat esfereïdora. La lliçó val tant si parlem de nens com de joves. Una societat que viu
instal·lada sobre fonaments caducs i ofega les noves generacions, no té futur.
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