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[Entra Hamlet]: Valgui l’acotació
escènica per saludar, amb trompe-
tes i a cops de canó, a l’estil
Fortimbràs, el naixement de la no-
va revista mensual de teatre en
català Hamlet, el número zero de la
qual, encara calent, ens van posar a
les mans ahir a la tarda durant la
presentació de la publicació al tea-
tre Romea —amb l’afegitó d’una
simpàtica performance en què Ofe-
lia li deia al príncep de Dinamarca
“puto reaccionari”, que ja és frase
a Elsinore.

En aquest hivern de desventu-
res, en què per no haver-hi no hi ha
ni neu, l’aparició d’una revista de
teatre i, a més a més, maquíssima
(com va dir l’isabelí: “Qui que hagi
estimat no va estimar a primera vis-
ta?”), és una notícia que s’ha de
celebrar com Déu mana. Hamlet (6
euros), que edita Arola, té com a
director de continguts Damià Bar-
bany i com a cap de redacció Santi
Fondevila, és de format majestuós
(s’ha de veure com llueixen les fo-
tos a tota pàgina i color de Ros
Ribas!), un disseny cuidadíssim, un
paper digne del Primer Foli i uns
articles interessantíssims, a càrrec
de gent tan acreditada com Eduar-
do Mendoza, Joan Anton Benach,
Begoña Barrena, Lluís Permanyer,
Juan Carlos Olivares, Pablo Ley,
Jordi Jané o Belén Ginart. Al pri-
mer número, un text de Mendoza
sobre el fet teatral, entrevistes amb
Sílvia Munt i Pippo del Bono, críti-
ques, informació del teatre català,
de la resta d’Espanya i internacio-
nal, dansa, circ i una suggerent con-
traportada de Carles Santos que
sembla remetre grosso modo (i val-
gui la paraula) a allò que “Dina-
marca és una presó”.

Els responsables de la
publicació la van presentar des de
l’escenari del Romea. Barbany ca-
racteritzat com a Poloni (tot i que
més aviat semblava una barreja de
Puck i Garbancito de la Mancha) i
Fondevila com el més improbable
Hamlet de la història després de
Winston Churchill. L’actriu Maria
Molins va fer una Ofelia més aviat
poc prerrafaelita.

Confiem que Hamlet, revista de
les arts escèniques tingui una vida
lliure dels remolins de l’existència,
que no quedi en treballs d’amor
perduts i triomfi sense cap mena de
dubte. O sigui, molt d’[èxit].
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Ala sortida del camp de
concentració, un personat-
ge d’una novel·la de Jorge
Semprún escolta la conver-

sa de dos companys i se n’adona
que parlen com “excombatents” i
es diu a si mateix que ell, excomba-
tent, no vol ser-ho mai. És aquest
l’esperit que omple l’exposició
Bcnav/Madav, on es passa revista a
40 anys de moviment veïnal a Barce-
lona i Madrid. La mostra es pot
visitar a Barcelona a la capella de
Santa Àgata, però també des de
casa, amb un ordinador, connec-

tant amb l’adreça memoriaveinal.
org.

L’exposició és austera. Molt aus-
tera. Com si volgués ajustar-se a
temps de crisi. O potser es tracta de
reproduir les penúries d’una
història més aviat pobra. Perquè les
associacions de veïns eren pobres
fins i tot quan es formaven a barris
rics, on també hi ha hagut (hi ha)
necessitats i impulsos solidaris.
Amb tot, és clar, l’associacionisme
veïnal va quallar més als barris
menys dotats de zones verdes, equi-
paments i habitatges dignes. Els visi-
tants podran comprovar com les ac-

cions dels veïns han millorat la ciu-
tat: han salvat racons i edificis, i
han aconseguit escoles i centres sa-
nitaris. Han reclamat semàfors, me-
tro i línies d’autobús, en general,
condicions per a una vida digna. Es
varen oposar a l’entrada d’Espanya
a l’OTAN, a la guerra d’Iraq i als
impostos afegits al rebut de l’aigua.

Ara, 40 anys després d’haver co-
mençat aquella brega, alguns dels
seus protagonistes giren els ulls en-
rere amb el convenciment del perso-
natge de Semprún: no són excomba-
tents perquè la lluita continua.
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Francesc Foguet analitza ‘Natura morta’, darrera peça del dramaturg Jordi Faura � Gerard Quintana
diu a Luis Hidalgo, arran del seu nou disc ‘De terrat en terrat’, que ja ha matat Sopa de Cabra � Xavier

Monteys traça les línies mestres de Cerdà a les exposicions de l’urbanista al CCCB i a les Drassanes
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Excombatents? Mai
El moviment veïnal repassa 40 anys de lluites i mostra com

les seves accions han millorat Barcelona


