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Purins
Millet

Albert Benzekry

Historiador

o t  p l e ga t  é s 
veure un camió 
e s c a m p a n t 

purins enmig d’un 
camp de clavelli-
nes i poncelles des 
d’una domus roma-
na en plena deca-
dència i cruiximent. 

No esquitxar-se, però sentir-ne una 
pudor que engendra basques. Perme-
tin-me, tanmateix, posar a considera-
ció un esbós de reflexions –diguem-
ne perifèriques– sobre l’afer. 

De primer, projectar una esmena a 
la totalitat a partir d’un cas concret 
és tenir molta miopia històrica i mala 
bava ideològica si el que es pretén és 
qüestionar l’aportació que, des del 
catalanisme, millets i companyia van 
fer a la Catalunya contemporània nas-
cuda a principi del segle XX. Des que 
ho és, el catalanisme ha sabut trans-
cendir circumstàncies i sospites inte-
ressades a fiscalitzar-ne l’ànima i tot. 
Enllà d’aquell catalanisme motriu de 
tall clàssic –el veritablement federa-
lista, el genuïnament noucentista–, 
quin altre moviment ha llegat i cons-
truït res de substancial?      

En segon lloc, quan avui se’ns parla 
de burgesia ens donen gat per llebre. 
Si volen tenir idea del que és la bur-
gesia tal com raja, llegeixin la biogra-
fia que Albert Manent va fer de Fèlix 
Millet Maristany, progenitor del sus-
dit delinqüent i xoriço confés, alhora 
que darrera baula de l’ortodòxia bur-
gesa i mecenes. Entendran bé la mag-
nitud de l’estafa moral (i familiar, 
per Déu!) i el retrat del país de betes 
i fils que tan bé va traçar Rusiñol en 
l’auca dels senyors estevets. Perquè 
avui som burgesos tots els qui ens 
aprofitem de les seves aportacions, 
inclòs l’antisistema que n’estripa. No 
em parlin de 400 famílies. La socie-
tat del benestar ha rebentat el pro-
totip de burgesia amb copalta lligada 
a un estatus econòmic. Ara és obesa 
i transversal. Asexuada. Semblant-
ment li ha passat al catalanisme: tot-
hom diu que n’és.

En tercer lloc, cal dir que el 
segrest de la cultura per part de la 
política ha convertit l’administració 
en la nova mecenes, invertint inicia-
tiva privada per caritat pública, amb 
presència obligada fins en el patro-
nat de la fundació més petita, inútil 
i prescindible del país. A l’ens públic 
no li interessa promoure mecanis-
mes que li facin perdre el control de 
prebendes i amiguismes. Qui paga 
mana. Per estalviar-nos ois i bufeta-
des, calen lleis efectives de finança-
ment dels partits alhora que incenti-
var el mecenatge cultural.

Saben? Des de la domus hi ha bona 
vista, avui. Cel ras, ventat. Observant 
el camió de Purins Millet recordo un 
vell acudit. En un regiment, el capo-
ral anuncia que té una bona i una 
mala notícia. La bona és que “avui us 
canviareu els calçotets. La dolenta: tu 
amb tu, tu amb tu, tu amb tu...”. Per 
sortir del fangar, vet aquí una prime-
ra i urgent regeneració.
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Julio Manrique, a l’esquerra, és un dels protagonistes del muntatge

Oriol Broggi entusiasma el Teatre Auditori amb el seu ‘Hamlet’ fresc i proper
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Poesia i música a La Gralla
Granollers

La llibreria La Gralla de Granollers 
va ser l’escenari, dijous passat, d’una 
lectura de poemes amb acompanya-

ments musical. Els poemes eren de 
Joan Asensi i Núria Sagués, mentre 
que els recitadors eren Artur Mas i 
Núria Rubió. La música va anar a càr-
rec de la violoncel·lista Taís Costa.

La bogeria segons Shakespeare

‘Hamlet’, de Shakespeare.
Dir.: Oriol Broggi. Amb Julio Manri-
que. Teatre Auditori de Granollers. 
Diumenge, 18 d’octubre.

Granollers

Josep Barbany

Si adaptar Shakespeare és sempre un 
repte immens per a directors i actors, 
atrevir-se amb Hamlet implica enfron-
tar-se sense remei a multitud de dub-
tes i de pors, sobretot si es vol adaptar 
d’una manera atractiva el text per a un 
públic poc acostumat al teatre en vers 
i al mateix temps no trair l’esperit ori-
ginal ni enfurismar els més puristes. 
El director Oriol Broggi, acostumat a 
enfrontar-se a clàssics (Antígona, El 
Rei Lear...), demostra amb La tragèdia 
de Hamlet que no ha perdut el respec-
te, però sí la por. Diumenge, al Teatre 
Auditori de Granollers, una platea 
propera al ple absolut, va reconèixer 
amb aplaudiments entusiastes l’atre-

viment de Broggi i l’energètica inter-
pretació de Julio Manrique.

Pensat i creat per a un espai tan 
màgic com l’allargassada nau gòtica de 
la Biblioteca de Catalunya, el primer 
dubte que presenta aquest Hamlet és 
la seva adaptació a teatres de format 
convencional. L’entrebanc es resol 
amb senzillesa: una gran estora beix 
substitueix la sorra i una gran portala-
da ens situa a l’època de reis i nobles.

Traïcions, lluita pel poder, assassi-
nats... Hamlet retrata, com és habi-
tual en Shakespeare, les misèries 
humanes. El príncep de Dinamarca 
embogeix per una visió del seu pare 
mort que l’alerta que ha estat mort 
pel seu propi germà. Dubtant de tot i 
de tothom, lluita amb totes les seves 
forces per desemmascarar el traïdor. 
Però més enllà d’alguna aïllada lluita 
d’espases, aquí l’arma és la paraula.
Broggi demana als seus actors energia 
i versatilitat, i a canvi els ofereix una 
certa llibertat actoral. En el cas del 
Hamlet de Manrique, la jugada és a 

punt d’escapar-se-li de les mans. L’ac-
tor transmet tota la bogeria i energia 
que el personatge demana, però les 
llicències que surten fora del text 
original descol·loquen. Així, en els 
moments més brillants, quan Hamlet 
embogeix davant la seva mare o Ofè-
lia, l’obra troba la foscor i el to adients, 
però es trenca sobtadament amb els 
riures posteriors que provoca la inter-
pretació histriònica de Manrique.

El conjunt de la funció aconse-
gueix transmetre la màgia del teatre 
més ancestral, la frescor d’un assaig, 
i la senzillesa escènica apropa els 
versos de Shakespeare. Segurament, 
els més obsessionats amb el respecte 
absolut del vers se sentiran molestos 
pel to burleta que desprèn l’obra en 
alguns instants. Però si un és capaç 
d’entendre la funció com un fresc 
homenatge al teatre i als actors, les 
sortides de to són, a més de diver-
tides, totalment compatibles amb 
el vers. Al cap i a la fi, Shakespeare 
entenia el teatre com un joc. 

La Torre Cellers de Parets, 
seu de l’Associació d’Amics 
de l’Òpera del Vallès 
Oriental
Parets del Vallès

La Torre Cellers de Parets és la nova 
seu social escollida per l’Associació 
d’Amics de l’Òpera del Vallès Orien-
tal (AAOVO) per centralitzar-hi les 
seves activitats. La presentació oficial 
es farà aquest diumenge a 2/4 de 7 de 
la tarda a la mateixa seu i inclourà un 
concert de lied a càrrec de la soprano 
Sílvia Rovira i del pianista Michel 
Wagemans. L’entitat es va crear amb 
l’objectiu de promoure la difusió de 
l’òpera. Gràcies al seu format reduït 
fa possible oferir espectacles d’alta 
qualitat musical i artística a teatres 
i auditoris que no poden albergar 
espectacles de grans dimensions. El 
projecte ha permès la creació d’una 
companyia estable d’òpera formada 
per músics amb experiència.


