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Anàlisi d’una discussió crònica
OPINIÓ✒ Veig dos avis discutint i, com

tants avis, suposo que sempre estan
igual. Què ho deu fer? La resposta pri-
mera és que acumulen greuges mal re-
solts al llarg dels anys, però no em satis-
fà aquesta obvietat. M’entretinc, doncs,
meditant sobre el mecanisme que deu
produir aquest desajustament crònic.
Observo que la discussió és banal, però
no es tracta de jutjar qui dels dos té raó,
sinó d’entendre què fa que els costi tant
acordar res. Ho fa, sospito, que la dis-
cussió no es produeix en el mateix ter-
reny de joc. Ells discuteixen sobre un te-
ma concret i això els fa creure que s’en-

fronten en un mateix terreny acotat.
Però no és així.

Em fixo en la manera com cadascú ar-
gumenta i les diferències són sorpre-
nents. Ell replica poc i amb vehemència,
sovint per afirmar obvietats. A estones
sembla que vulgui anar més enllà i des-
plegar alguna línia argumental, però se
sent ofès per la parella i acaba enrocant-
se en afirmacions cada cop més rotundes
i elementals. Ella, en canvi, desplega un
argumentari més ric. Sosté una diversi-
tat de punts de vista i aporta informació
de tota mena. Ella no només parla del
que li sembla a ella, sinó del que pensen

o li han dit altres persones. És el seu un
pensament barroc i arborescent que re-
sulta impracticable per al marit. Hi ha du-
es imatges que sintetitzen la manera de
fer de l’un i de l’altra: la torre i la selva.

Perdut en la selva d’un manera de rao-
nar laxa i purament associativa, el marit
acaba tancat en la torre d’un pensament
meticulosament lògic i intransigent. Des
de la perspectiva oposada, resulta asfi-
xiant constrènyer el debat a afirmacions
estrictament coherents, deixant de ban-
da la riquesa que ofereixen emocions i
sensacions, tot i que siguin sovint caprit-
xoses i inexplicables. L’esposa, des de la

selva, veu el marit entossudit a no voler
baixar de la torre d’un pensament estret.
Per ella el pensament no consisteix tant
a defensar una posició, com a passejar
per un paisatge. Una viu en un món de
conceptes volàtils, l’altre en un de con-
ceptes fossilitzats.

Quina és la solució? Doncs potser fer
l’esforç de pensar amb una exigència lògi-
ca diferent, l’un fent-la més laxa i l’altre
no tant. I mentre prenc aquestes notes,
els avis somriuen. S’han posat d’acord?
No. Resulta que ell l’ha fet riure. Ho ha
aconseguit jugant a exagerar la seva prò-
pia manera de pensar, fent-la absurda.
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L’un viu tancat
en una torre

i l’altre perdut
a la selva

ARTS ESCÈNIQUES

‘Hamlet’, el mite inesgotable

seu terreny. Prat i Coll exposa:
“Hamlet és un pou sense fons per-
què és el gran personatge que no ac-
tua. A tot el teatre, la ficció sempre
va a remolc d’una trama. I Hamlet
para la trama i diu: «Què cony
fem?»”. “Hamlet engloba moltes co-
ses, té molts referents, per això és
fàcil agafar-lo i treure’n suc”, diu
Oriol. El fet que sigui un personatge
tan àmpliament conegut també fa-
cilita la feina als dramaturgs, que,
partint d’un pòsit universal, poden
anar més enllà. I, a més, diu Prat i
Coll que “els textos poètics són els
que perden menys vigència, preci-
sament perquè l’anècdota és l’excu-
sa per parlar d’altres coses”.
Oriol continua: “Hamlet es defineix
més per la seva consciència que per

la seva conducta. És ell, aïllat, par-
lant de l’home, al marge de la inter-
acció amb els altres. Això ha generat
molta filosofia, fins i tot Freud el va
utilitzar. Shakespeare va aconseguir
explorar la interioritat de l’individu,
per això és tant recurrent, perquè
intenta buscar qui és, què fa i cap on
va”. D’aquí que T.S. Elliot defensés
que Hamlet és un fracàs, perquè les
emocions són molt superiors als
fets que mostra. “És molt barroc, ai-
xò d’emmirallar-se en un mateix. I
això fa que, cíclicament, tots ens
preguntem què som i què fem. I, per
buscar el reflex del que és la nostra
societat en cada moment, o te’n vas
a Hamlet o te’n vas als grecs –diu
Prat i Coll–. Si Shakespeare fos viu
es forraria amb drets d’autor”.e

LAURA SERRA

El catedràtic i poeta Salva-
dor Oliva, un dels princi-
pals traductors vius de
l’obra de Shakespeare
junt amb Joan Sallent,

esgrimeix un motiu per explicar la
incontinència d’estudis que susci-
ta any rere any Hamlet: “Es podria
resumir en un sol mot: enigma”.
Atrets per aquest misteri, des del
1600, milers de crítics i dramaturgs
han agafat una obra prodigiosa i
complexa i han enfocat un dels seus
enigmes. Una mostra de la vigència
del mite shakespearià és que coinci-
deixin a la cartellera quatre espec-
tacles que beuen de Hamlet. “Ha-
rold Bloom sempre diu que qualse-
vol poema és una mala lectura d’un
poema anterior. I segons Bloom,
que va escriure El cànon Occidental,
una mala lectura no implica haver
llegit malament l’original, sinó que
te’l facis teu, que no intentis expli-
car el mateix, i que n’agafis el que
puguis i n’accentuïs les coses que no
hi són o que estan entredites”. Ho
explica Jordi Oriol, que aquesta set-
mana torna a portar al Círcol Maldà
el divertidíssim monòleg en vers La
caiguda d’Amlet (o la caiguda de
l’hac), que va estrenar el 2007. “De
fet, Hamlet ja és una versió que Sha-
kespeare va fer d’altres obres de la
història antiga de Dinamarca. Ell
simplement les va millorar”.

Tres males lectures més en car-
tell són la famosa Hamletmachine
(1977), de Heiner Müller, que es po-
drà veure dilluns vinent dins el Bar-
ribrossa; Hamlet-Laforgue, que ha
reescrit Jordi Prat i Coll per a la Sa-
la Atrium a partir de Las moralida-
des legendarias (1887), del poeta
simbolista Jules Laforgue, i la nega-
ció postmoderna del ser o no ser que
Ewald Palmetshofer fa a Hamlet és
mort, al Versus Teatre. Tots es no-
dreixen de Hamlet, però el duen al
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Quatre versions del clàssic de Shakespeare coincideixen a la cartellera
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Creix el nombre
d’espectadors

de cinema català

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El nombre d’especta-
dors de cinema català ha crescut un
52,3% a les sales catalanes el 2010,
segons ha informat el departament
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya en un comunicat. Un total
d’1.821.658 espectadors van veure
els 96 llargmetratges produïts a Ca-
talunya l’any passat. D’aquestes
produccions, gairebé una tercera
part, 31, van ser rodades en català;
quaranta sis, en castellà, i divuit en
altres llengües.

Així i tot, el percentatge d’espec-
tadors de les pel·lícules en versió
original catalana més vistes repre-
senta un percentatge reduït del
nombre total d’espectadors. La su-
ma dels espectadors de les cinc
pel·lícules rodades en català més
vistes té un resultat de 216.886 es-
pectadors. La més vista va ser Pa ne-
gre, amb 91.778 espectadors, una xi-
fra pròxima als espectadors de Biu-
tiful, que va seguida del documental
Bicicleta, cullera, poma (41.664),
Herois (33.730), Bruc (25.855) i La
llegenda de l’innombrable (23.859).
Amb tot, el 2010 el nombre d’espec-
tadors de les pel·lícules rodades en
català es va duplicar respecte del
2009, i va passar dels 197.300 als
419.161 espectadors.

Igualment, els 91.778 especta-
dors aconseguits per Pa negre el
2010 suposen un augment signifi-
catiu respecte dels 24.850 espec-
tadors que va tenir Tres dies amb
la família, de Mar Coll, la pel·lícu-
la rodada en català més taquillera
del 2009.

La producció catalana amb més
públic i més recaptació va ser Tres
metros sobre el cielo, basada en el
bestseller de Federico Moccia, que
va ser vista per 233.221 espectadors.
Los ojos de Julia en va tenir 192.226,
Conocerás al hombre de tus sueños,
de Woody Allen, va ser vista per
178.654 espectadors i Biutiful, amb
Javier Bardem, va atraure 96.852
espectadors.e
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