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un lloc de trobada de con-
flictes que una càmera de
vídeo amplia per incorpo-
rar el simbolisme èpic d’Ei-
senstein, l’atmosfera
esnob de The Factory o els
malsons en blanc i negre
de David Lynch.

Tots els escenaris que
necessiti el Hamlet que in-
terpreta Lars Eidinger (un
actor que es buida física-
ment i mentalment) com un
home que a partir de la
mort del pare entra en una
espiral de bogeria. Primer
impostada, després des-
controlada. Un dolor que
trenca els últims dics de
seny –com Chris Penn a The
funeral— per convertir el
protagonista en el director
d’un espectacle psicòtic. Els
altres són només cossos
sobre els quals projecta la
seva bogeria. Una perxa fí-
sica que cobreix amb la dis-
fressa adequada per cons-
truir el relat de la seva psi-
cosi. Un espectacle que
il·lumina la part més obscu-
ra de Hamlet per deixar l’es-
pectador amb el sabor acre
de la terra remoguda d’un
camp de cadàvers.
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Amb tants cadàvers
és normal que faci
pudor de podrit a

Dinamarca. La matriu psi-
còpata de Hamlet ha co-
mençat a mostrar-se en tot
el seu macabre abast els
últims anys. L’abstracció
intel·lectual del príncep
semblava justificar el per-
torbador impuls del perso-
natge, capaç de generar al
seu entorn una autèntica
orgia de mort. Aquest des-
ordre psíquic és el tema
central de la versió de Tho-
mas Ostermeier. Literal-
ment sobre el cadàver del
pare de Hamlet es desen-
volupa una posada en es-
cena que redueix l’espai i
el temps a una projecció
mental del protagonista. El
terra, un humit cementiri,
les parets, la boca d’un es-
cenari. Tot presidit per una
taula de banquets que
–respectant la tradició cen-
treeuropea— serveix tant
per a unes noces com per a
un enterrament. És només
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En Roc és un captaire cec,
especialista en romanços,
que vagareja pel barri
antic de Barcelona ajudat
pel Bernat, el seu pigall.
Durant la primavera del
1640, molts segadors es
van revoltar per manifes-
tar el seu descontenta-
ment amb el govern.
Aquesta revolta va inspi-
rar l’himne més conegut i
estimat de Catalunya.
Aquest és l’argument del
vuitè volum de La història
de Catalunya en contes,
de l’AVUI, en què la Yan i
en Carles no falten, de la
mà de l’Espi, a la seva cita
amb la història.

Amb l’assessorament
històric d’Eva Serra, el nou
conte d’Oriol Vergés intro-
dueix el lector en la Guer-
ra dels Segadors. Catalu-
nya havia patit un seguit
de regnats desfavorables
des de l’arribada de la di-
nastia dels Habsburg, i en
aquest moment el comte

duc d’Olivares feia mans i
mànigues per acabar amb
els drets i privilegis cata-
lans. La mala maror va es-
clatar quan l’exèrcit espa-
nyol es va establir a Catalu-
nya per combatre els
francesos al Rosselló i va
cometre abusos arreu del
país. Tot això va irritar la

gent del camp, que es va
revoltar a Barcelona el 7 de
juny de 1640 en el Corpus
de Sang. L’exèrcit espa-
nyol va envair Catalunya i
Pau Claris, president de la
Generalitat, va demanar
ajut als francesos. Catalu-
nya es va convertir en un
camp de batalla durant 12

anys. Finalment, els fran-
cesos van pactar la retira-
da amb Felip IV i l’any
1659 francesos i espanyols
van signar el Tractat dels
Pirineus, pel qual França
deixava de donar suport
als catalans a canvi del
Rosselló, el Conflent i part
de la Cerdanya. ■

La història de Catalunya per als nois i noies, amb l’AVUI ■ ROBERT RAMOS


