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uan el príncep danès proferia
aquell dubitatiu To be or not to be,
segurament ignorava (ell, però so-

bretot Shakespeare) el caràcter premoni-
tori, simbòlic i utilitari del missatge. Uti-
litari ho va ser a la pel·lícula del mateix tí-
tol de Lubitsch, en què la frase només era
el missatge en clau que aixecava les nat-
ges de l’aviador Robert Stack per adre-
çar-lo al camerino de Carole Lombard.
Ara bé, aquest caràcter utilitari no hauria
existit si la frase no hagués actuat com un
símbol, fàcilment identificable. Que ai-
xò, a més, fos premonitori, resultava difí-
cil de saber en aquell segle XVII. Però el
cert és que el teatre d’avui dia es debat en-
tre un ser que navega enmig dels maras-
mes comercials i un no ser que es trenca
les banyes contra un món hipercomunicat
en què el teatre fa tuf de cementiri. Com el
cementiri de Yorick, precisament, aquell
marginal secundari de Hamlet que, fa
unes quantes dècades, donava nom a una

Q revista de teatre, tal com recorda oportu-
nament Damià Barbany en l’editorial
d’aquesta nova revista de teatre que apa-
reix ara amb el mateix nom de Hamlet.
Del perill de no ser en surt la voluntat de
ser. I aquest és el terreny d’Arola. Quan
l’editorial va posar-se en marxa, pels
volts de 1997, va semblar que l’edició
teatral, un gènere bandejat per les grans
cases editores, podia representar un ter-
reny favorable per fer-se un lloc en el món
dels llibres. Va néixer la col·lecció Textos
a part, el 1998, i que al cap de poc obtenia
un premi de la crítica Serra d’Or. Després
van aparèixer les edicions del CAER. I
ara treu el cap la revista Hamlet, junt amb
altres projectes futurs. Presenten la revis-
ta al Teatre Romea el proper dimecres dia
9 de desembre, a les 18.30. Ben segur he-
reva de Yorick, i d’altres capçaleres com
El Público, la seva vocació és d’adreçar-
se a un públic ampli. Li desitgem molta
merda.

Hamlet
la galeria | JOAN CAVALLÉ

n afany de lucre obsessiu, malal-
tís, abassegador, constitueix la
remor de fons de diversos fets

que figuren al primer pla de la realitat ca-
talana els últims mesos. Un afany de lucre
capaç de fer cometre els més grans disba-
rats, sovint innecessari perquè els afectats
tenen molt més que un ronyó cobert. Això
no obstant, continuen especulant i espe-
culant, trafiquejant, fent maniobres i poti-
neries molt més enllà de la legalitat, pen-
sant-se que són més putes que ningú, que
els fotran a tots, que es forraran cada cop
més i que ningú no els enxamparà mai
perquè, a més de ser tan vius, tenen les es-
patlles ben cobertes, complicitats de tota
mena als estrats més baixos i als més alts
de la societat, informes per empastifar
mig Catalunya. Noms il·lustres, de nissa-
gues respectades, que ara veiem entrar i
sortir dels jutjats o fins i tot de la presó, de-
pèn del criteri del jutge, més refiat o més
estricte. No en tenien prou de parar la mà
per davant i per darrere, de fer córrer fei-
xos de bitllets amunt i avall, talons en
blanc, transferències cap aquí i cap allà,

U que el món és gran, d’un compte a l’altre,
en una teranyina vastíssima, les dimen-
sions de la qual fins i tot potser se’ls esca-
paven del cap. No, no en tenien prou de tot
això. A més havien d’emmerdar-hi la fa-
mília, les dones, les mares, les filles. Tots
allà, vinga! Un pilar de la societat, la famí-
lia. Però també serveix per a això, no ho
oblidéssim, per fer de tapabruts. Amb to-
ta la fidelitat matrimonial i l’amor pater-
nofilial, és clar. Ens hem d’estranyar
que, enmig d’aquest vomitiu espectacle
de la cobdícia, de l’avidesa i de la barra,
protagonitzat per grans patricis, un bé
cultural d’una dimensió històrica i col-
lectiva indiscutible es converteixi en ob-
jecte de compravenda, ofert al millor
postor, i encara es gosi argumentar en
públic la llibertat de mercat? Aquí la
consigna és clara: company, agafa els di-
ners i fuig. O endreça els bitllets i, vinga,
anem per una altra. Tant si és de llei com
si no. Tant sentir dir a tota hora i per tota
mena de veus que el més important és fer
diners ens ha acabat duent a aquesta mi-
sèria moral.

Agafa els diners i fuig

l’escaire | MIQUEL PAIROLÍ

a pugna entre Tarragona
i Reus pel nom de l’ae-
roport de Reus ha deixat
de ser la típica i còmica

batalla de campanar, de la qual tot-
hom vol fugir però que gairebé
ningú deixa d’alimentar des de les
dues ciutats. La institucionalització
del conflicte per part dels dos ajun-
taments i la mobilització de la so-
cietat civil de Reus en resposta a la
pressió exercida des de Tarragona
atorguen a l’episodi una dimensió
de molta més magnitud que la que
es desprèn d’una pugna pel nom de
les coses, però una magnitud ges-
tionada. Qüestionar el nom de l’ae-
roport de Reus després de tants
anys, independentment que es pu-

L gui afirmar que a Tarragona potser
li pertocaria avui participar de la
iconografia d’un aeroport per a tot
el territori, desenfoca un debat que,
d’altra banda, és viu i lícit, però
que no ha de contribuir a perdre de
vista el que realment és important.
És legítim que Tarragona lluiti per
la capitalitat i que Reus la posi en
qüestió, però el que compta és que
totes dues assoleixin la maduresa
necessària per compartir projectes i
visió territorial i de futur en favor
del desenvolupament de la segona
àrea metropolitana del país, encara
que, paral·lelament, de tant en tant
es barallin pel nom de les coses. El
problema és que només facin això
últim.

Un enfrontament de magnitud

editorial

a Constitució celebra
diumenge els trenta-un
anys d’existència. I ho
fa amb un sentiment

agredolç sobretot de qui, com
molts catalans, no se sent còmo-
de amb el text actual. D’una ban-
da, no es pot negar que la carta
magna espanyola ha ajudat a ga-
rantir la democràcia a l’Estat es-
panyol en el que ha estat el més
llarg període de llibertat. Drets
conculcats durant anys, tan ele-
mentals com els de manifestació,
vaga o elecció dels representants
polítics, s’han pogut exercir amb
tota normalitat, lluny de l’alar-
misme amb què alguns sectors
van saludar l’arribada de les lli-
bertats. De l’altra, però, és ben
cert que, en alguns aspectes, la
Constitució no ha estat ben bé fi-
del a l’esperit original, aquell que
reconeixia un estatus diferenciat
a les nacions històriques, i les ha
diluït en un marasme d’autono-
mies, fet que ha anat provocant,

L almenys al nostre país, amb l’afe-
git d’altres qüestions com ara un
finançament insuficient i la incer-
tesa pel futur de l’Estatut, una
creixent desafecció. Desafecció
que augmenta encara més quan
es constata que les peticions de
canvis en el text constitucional
són sistemàticament rebutjades i,
el que és més greu, que els dos
grans partits estatals coincideixen
a considerar la carta magna com
una cosa sagrada, gairebé un tabú
que no es pot qüestionar i encara
menys tocar. Com si en trenta-un
anys no hi hagués hagut canvis
en la societat. Valdria la pena que
valoressin –tenint en compte que
l’Estat és el primer interessat a
mantenir-se sencer– si amb les
modificacions adequades, en la
línia de l’esperit amb què es va
redactar el text constitucional el
1978, uns quants dels seus ciuta-
dans –molts catalans, per exem-
ple– no es plantejarien ara què
poden fer per marxar-ne.

Una Constitució que no pot
ser intocable

la frase

«El santcrist és un
símbol de la nostra
cultura i no és bo
oblidar-nos ni del
nostre passat ni de
la nostra història,
dues vegades
mil·lenària»

Antonio María
Rouco Varela

President de la
Conferència
Episcopal
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Cal reformar la Constitució
Espanyola de 1978?
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Fareu el pont de la Puríssima?

No. 101 vots (43,5%)

■■■
Sí, ja l’estic fent. 41 vots (17,7%)

RESULTAT DE L’ÚLTIMA ENQUESTA (232 votants)

No treballaré dilluns, però no marxo de viatge ni vaig a la
neu. 90 vots (38,8%)
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