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1.- HAMLET CANALLA, una producció de l'Institut Valencià de Cultura i Companyia 

Teatre Micalet. 

Hamlet Canalla suposa una nova visió de Hamlet, ens parla de la complexitat de la 
tragèdia, de la inutilitat de la venjança, suggerint un debat d'un tema d'actualitat 
permanent.  Hi veiem el Hamlet maltractador de dones, assassí, que s'aprofita dels 
febles i que lliura el seu poble a l'enemic. Un "heroi" que sacrifica tots i totes els que té 
al voltant per la seua "missió", en un moment actual.  
  
Amb Hamlet Canalla es pretén regirar la visió d'un dels personatges teatrals més grans 
de la història, d'aquest messies que ho fa tot per "salvar" el seu poble, ara que tenim 
tants herois d'aquesta mena en la vida pública. 
  
Dos grans actors de l'escena valenciana (Ximo Solano i Josep Manel Casany) en un duel 
interpretatiu, donen vida als personatges. Ximo Solano és un Hamlet actual i Josep 
Manel Casany, actuant com un camaleó, és Ofèlia, l'actor, Gertrudis, Horaci i 
l'Espectre. 
  
Amb aquest text del valencià Manuel Molins, podrem posar-nos en la pell dels febles: 
què sent Ofèlia cap al seu maltractador, per què Gertrudis es comporta d'aquella 
manera, què pensa l'Actor quan Hamlet està assetjant-lo,... És una oportunitat 
que dóna l'autor als personatges de la tragèdia original d'expressar-se, de dir el que 
pensen sobre l'actitud de Hamlet amb ells. És un Hamlet maquiavèl·lic que justifica 
totes les seues accions per obtindre el fi que s'havia proposat. 
 
Una producció de l'Institut Valencià de Cultura i Companyia Teatre Micalet que 
s'estrenarà el 14 d'octubre al Teatre Micalet, i que estarà en cartell fins al 6 de 
novembre. Les funcions especials de matinals són els dies  27 i 28 d'octubre. 
 

 

Hamlet i Ofèlia. Imatge: Lucía Sáez  
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3.- Hamlet, príncep de Dinamarca,  de William Shakesperare 
 

Hamlet, príncep de Dinamarca, és una tragèdia escrita en vers per William 
Shakespeare a començaments del segle XVII, probablement entre 1600 i 1601. És la 
vint-i-dosena obra teatral de les trenta-set que va escriure Shakespeare. Representada 
sencera dura unes sis hores, és la peça teatral més llarga del seu autor. És una de les 
obres més conegudes de Shakespeare i un dels clàssics de la literatura universal. 

Sinopsi: 

El Príncep Hamlet que estava estudiant en la universitat alemanya de Wittemberg ha 
tornat a la cort  de Dinamarca amb motiu de la mort del seu pare i el casament de la 
seva mare, la reina Gertrudis amb el nou rei, Claudi. El fantasma del seu pare se li 
apareix a Hamlet, li informa que va ser Claudi qui el va matar abocant-li verí en l'oïda i 
li demana al seu fill que venge la seua mort, però sense injuriar a la seua mare en cap 
sentit.  

El jove Hamlet desitjaria estar segur del regicidi per part del seu oncle però la incertesa 
i la incapacitat per a actuar augmenten la seva malenconia i sembla que s'haja tornat 
boig.  

Poloni, un cortesà vell i pompós creu que la causa de la bogeria de Hamlet està en la 
seva passió amorosa per Ofèlia, filla seua. Hamlet i Ofèlia estan veritablement 
enamorats però, en la seua desesperació, el jove veu en la jove la representació de 
tota la traïció i luxúria que poden motivar les dones (segons ell) i la rebutja instigant-la 
que se'n vaja a un convent. Ofèlia acaba suïcidant-se. 

Hamlet ordeix  un pla per a esbrinar la culpabilitat del seu oncle Claudi; amb aquesta fi 
contracta un grup teatral perquè representen una obra en la qual un rei és enverinat 
pel seu germà qui seguidament es casa amb la seva vídua. Tal i com Hamlet esperava, 
l'obra enerva profundament a Claudi; però el príncep encara és incapaç d'actuar.  

Claudi insta Gertrudis a què tinga una conversa amb el seu fill, Poloni s'amaga darrere 
d'una cortina i Hamlet el mata  creient que es tracta de Claudi, després amonesta 
severament  la seua mare malgrat els advertiments de l'espectre del seu pare que se li 
torna a aparéixer en l'habitació de la Reina.  

Claudi, amb el pretext d'amagar-lo amb motiu de la mort de Poloni, l'envia a 
Anglaterra amb Rosencrantz i Guildenstern que duen ordres confidencials per a matar-
lo. Hamlet descobreix el complot i altera les ordres secretes del Rei de tal manera que 
els dos joves nobles seran els ajusticiats.  

Hamlet torna a Dinamarca, acudeix l'enterrament d'Ofèlia, s'enfronta verbalment a 
Laertes (germà d'Ofèlia i fill de Poloni) i ambdós s'emplacen a un duel. Claudi 
proporciona un verí perquè Laertes impregni la punta de la seva llança i a més 
enverina el vi que pensa donar a Hamlet. La Reina beu d'aquest vi i mor. Els dos joves 
reben ferides mortals en el duel però abans de morir, Laertes té temps de descobrir la 
veritat, venjar la mort del seu pare i fer les paus amb Hamlet. Hamlet aconsegueix 
també ferir mortalment  Claudi i que Horaci no bega de la copa enverinada.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A8dia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vers
https://ca.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://ca.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVII
https://ca.wikipedia.org/wiki/1600
https://ca.wikipedia.org/wiki/1601


 

Després mor amb tots els honors recuperats i com legítim Rei de Dinamarca. 
Fortimbràs, Príncep de Noruega hereta la corona i presideix el funeral reial de Hamlet. 

 

Esquema satíric de la trama de Hamlet, príncep de Dinamarca. Imatge: Wikipèdia 

  

Esquema satíric de la trama de Hamlet, príncep de Dinamarca. Imatge: Wikipèdia 

 



 

4.- L´"heroi" Hamlet de Shakespeare  

 
El personatge de Hamlet ha estat vist com l'arquetip d'heroi romàntic. Un noble que 
pateix per la salvació de la seua nació, per la venjança de son pare, que renuncia al seu 
amor.  
S'ha interpretat com el destí tràgic d’un home que veu com el dolor per la mort 
sobtada del seu pare s’esmola amb el nou casament de la seua mare amb l'odiat oncle 
patern. La malenconia i l’esperit de venjança en el seguit de desgràcies que Hamlet ha 
de suportar, el sentit de frustració i desencant profund que li provoquen, la divisió 
entre els impulsos del sentiment i l’acció pertorbadora de la raó, la follia aparent i la 

inquietant presència del suïcidi han fet del personatge de Hamlet una entitat mítica. 

 
Però, el fi justifica els mitjants? Qui és ell per a venjar ningú mitjançant l'assassinat, la 
manipulació, la mentida?  
 
 
 
 

 
L'actor Kenneth Branagh en una escena de la pel·lícula Hamlet (1996) 

Imatge: Wikipèdia 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



5.- Propostes per a abans de l'espectacle 
 
5.1.- Per a ententre en la seua totalitat HAMLET CANALLA, anem a explicar qui són els 
partíceps principals del projecte: 
  
L'autor Manuel Molins: 
 

Manuel Molins i Casaña naix a l'Alfara del Patriarca.  
 
Com a dramaturg no sols és autor de textos teatrals sinó que 
també s'ha interessat per la direcció escènica i el muntatge 
d'espectacles partint de textos o poemes d'autors com Joan 
Fuster, Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda o Arthur 

Rimbaud. Ha col·laborat en nombrosos espectacles, des del suport textual a la direcció, 
passant per l'escenificació i el muntatge amb grups com Horta Teatre, La Tarumba 
d'Alzira o Bòbila Teatre, entre d'altres, així com amb la productora d'espectacles 
privada Focus.  
És un autor prolífic amb obres d'una gran diversitat formal i de temàtica i 
intencionalitat molt variades. Sense comptar una part important de la seva obra, que 
es manté inèdita, ha publicat una trentena d'obres,i ha rebut els premis més 
impostants de les lletres en la nostra llegua. 
 
HAMLET CANALLA tancat una trilogia sobre el Hamlet de Shakesperare, precedida per 
Una altra Ofèlia i Shakespeare, la dona silenciada. Les tres obres desmunten el mite de 
Hamlet.  
Manuel Molins ha estat membre del Consell Assessor de Teatre, i de la Comissió de 
Dramatúrgia de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de la Generalitat Valenciana.  
 
El director Joan Peris: 
 
Nascut a Nules i resident a València. Titulat en interpretació per 
L´Institut del Teatre de Barcelona. És fundador de la Companyia 
Teatre Micalet juntament amb Ximo Solano i Pilar Almeria. 

Com a director de  teatre ha realitzat una vintena de muntatges, 
entre els quals destaquen: “Nàpols Milionària” d'Eduardo de 
Filippo. Companyia Teatre Micalet, “Ballant Ballant”, Companyia 
Teatre Micalet. Rep premis com: “Premi al millor espectacle” de 
la Generalitat Valenciana. “Premi Turia” al millor espectacle 
valencià.“Premi especial de la Crítica”. “Ai, Carmela!” J. Sanchis Sinisterra. Companyia 
Teatre Micalet.“La Ruleta Russa” d’Enric Benavent sobre contes d’Anton P. Txèchov. 
Teatre Talia. Companyia Teatre Micalet. “Aquí no paga ni Deu” Dario Fo. Festival Grec. 
(Barcelona).“El somni d’una nit d’estiu” William Shakespeare. Companyia Teatre 
Micalet. “LaMar”. Dramatúrgia Joan Peris. Companyia Teatre Micalet. Premi Cartelera 
Turia. “Iuventutis Day”, Un thriller episcopal , de Joan Peris i Xavi Castillo Companyia 
Teatre Micalet. “La Signatura 400” de Sophie Divry . Absurds i Singulars d’ Alan 
Ayckbourn. Bitó Produccions i “Hamlet Canalla”  de Manuel Molins. Coproducció 
Institut Valencià de Cultura i Companyia Teatre Micalet. 

  



 

L'actor Ximo Solano: 

El nostre Hamlet va nàxier a Benicarló i és un dels 
fundadors de la Companyia Teatre Micalet.  
 
És actor de cinema, teatre i televisió. També és director 
escènic i compositor musicals d'espectacles teatrals. Un 
tot terreny de les arts escèniques.  
 
Ha treballat a les ordres de Joan Peris en moltes 
ocasions ( Nàpols Milionària, Cantonada Perillosa, El 

burgés gentilhome,  Ballant Ballant, La Ruleta Russa, El somni d´una nit d´estiu) i a les 
de Dario Fo (Isabel, les tres carabel.les i un embolicador), Carme Portaceli (Los Gatos), 
Manel Dueso (L´hostalera), Konrad Zschiedrich (La bona persona de Sezuan)i Lilo Baur 
(Le conte d’hiver).  
 
És una cara molt coneguda de Canal 9, on ha participat en nombroses produccions 
(Autoindefinits, Socarrats, Evolució, Per Nadal torrons…).  

En l'actualitat Ximo és el president de l'AAPV (Actors i Actrius Professionals Valencians) 

 
 
L'actor Josep Manel Casany: 

 

Josep Manel Casany (Montcada, Horta Nord) és un també actor 

polifacètic (teatre, cine, televisió i doblatge) i director de 

teatre valencià. Al Hamlet Canalla és Ofèlia, l'actor, Gertrudis, 

Horaci i l'espectre. 

Com a actor de teatre ha treballat en importants companyies 
valencianes com Albena Teatre o Moma Teatre, però sobretot a la 
Companyia de Teatre Micalet. Al Teatre Nacional de Catalunya ha 

participat en el muntatge d'Un mes al camp, d'Ivan Turgénev, sota la direcció de Josep 
Maria Mestres. 

A la televisió s'ha convertit en una cara habitual de les ficcions valencianes a Canal 9, 
amb papers protagonistes a sèries històriques com Herència de sang o A flor de pell. 
També ha participat en sèries més recents com Negocis de família o Maniàtics, o a les 
produccions de Conta Conta i Albena Teatre per a la TVV com Socarrats, Per nadal, 
torrons o Evolució. El darrer treball en què ha participat per a Canal 9 ha estat la sèrie 
Unió Musical Da Capo i la sèrie L'Alqueria Blanca. Josep Manuel Casany també ha 
interpretat alguns papers a sèries de televisió d'àmbit espanyol com Policías (Antena 
3), El comisario o Hospital Central (Telecinco). 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Montcada_(Horta_Nord)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Albena_Teatre
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Moma_Teatre&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_Micalet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_9
https://ca.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A8ncia_de_sang
https://ca.wikipedia.org/wiki/A_flor_de_pell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Negocis_de_fam%C3%ADlia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mani%C3%A0tics&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Conta_Conta_Produccions&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/TVV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Socarrats_(s%C3%A8rie)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Musical_Da_Capo
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Alqueria_Blanca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antena_3_(Espanya)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antena_3_(Espanya)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Telecinco


 

5.2.- Lectura d'una escena de Hamlet, príncep de Dinamarca. 

Encara que no cal haver llegit prèviament el text de Shakespeare per entendre Hamlet 

Canalla, proposem la lectura de l'escena de l'encontre entre Hamlet i Gertrudis de 

Hamlet, príncep de Dinamarca, perquè conté una part molt important de l'essència de 

l'obra original. 

 
TERCER ACTE 

ESCENA IV 

 

Cambra de la Reina 

 

La Reina, i entra Polònius 

 

POLÒNIUS 

Ve tot seguit. Tracteu de dominar-lo:  

digueu-li que sos fets han estat massa 

atrevits perquè puguin comportar-se 

i que ja vostra gràcia ha hagut de metre's 

entre ell i el rei irat, per defensar-lo. 

Vaig a escondir-me ací. Sigueu severa: 

creieu-me. 

HAMLET (Dins.) 
 

 Mare! mare! 

REINA 
 

 En don fermança. 

No temeu, i allunyeu-vos, que ja el sento. 

(Polònius s'amaga darrera el tapis. Entra Hamlet) 
 

HAMLET 
 

I bé, mare: què hi ha? 

REINA 
 

Hamlet, fas a ton pare gran ofensa. 

HAMLET 
 

Mare, feu a mon pare gran ofensa. 

REINA 
 

Anem, anem: respons amb llengua frívola. 

HAMLET 
 

Aneu: vós pregunteu amb mala llengua. 



 
 

REINA 
 

Què és això, Hamlet? De què tractes, ara? 

Oblides qui só jo? 

HAMLET 
 

 De cap manera, 

per la creu! Sou la reina; sou l'esposa 

del germà de qui fou el marit vostre; 

i sou (així no fos!) la meva mare. 

REINA 
 

Llavors faré que et parlin els que poden. 

HAMLET 
 

Bé, bé, asseieu-vos; d'aquí no us podeu moure fins que us dreci un mirall on pugueu veure 
vostre interior més íntim. 

REINA 
 

 Què vols ferme? 

No voldràs pas matar-me?... Ací! socors!... 

POLÒNIUS (Darrera el tapís.) 
 

Socors! socors! 

HAMLET (Desembeina.) 
 

Què hi ha? Una rata? Va un ducat que és morta? 

(Burxa a Polònius a través la tapisseria.) 
 

POLÒNIUS 
 

Só mort! (Se'l sent caure darrera el tapís.) 

REINA 
 

Pobra de mi! Què has fet? 

HAMLET 
 

Doncs... no ho sé pas. És el rei? 

REINA 
 

Oh! com és folla, aqueixa acció sagnant! 

HAMLET 
 

Una acció sagnant! Boi tan dolenta, 

ma bona mare, com matar un rei 

per a després amb son germà casar-se. 



 
 

REINA 
 

Matar un rei? 

HAMLET 
 

 És el que he dit, senyora. 

(Aparta el tapís i veu Polònius.) 
 

Adéu, tu, vil intrús, foll d'imprudència! 

T'he pres per qui et millora: ha estat ton astre. 

Ja has vist que hi ha perill, a moure's massa. 

Prou retorcer les mans: calma! Asseieu-vos, 

i us retorceré el cor. Que vull retòrce'l, 

si el teniu d'una estofa penetrable; 

si l'hàbit maleït no n'ha fet bronze 

tan dur que el sentiment ja no l'atenyi. 

REINA 
 

I jo ¿qué he fet perquè ta llengua gosi 

brandar en contra meva mots tan aspres? 

HAMLET 
 

Un acte tal que emmusteeix i ensutza 

la gràcia i la rubor de la modèstia; 

que en diu, de la virtut, hipocresia; 

que arrenca del bell front d'un amor jove 

la rosa, per deixar-hi taca infecta, 

i que els vots nupcials trasmuda en falsos 

com juraments de jugadors de daus: 

és un fet tal com si del cos del pacte 

se'n llencés l'esperit, i esdevingués 

l'amant religió, verbal rapsòdia! 

La faç del cel s'avergonyeix, i àdhuc 

aquesta massa material tan dura, 

trista la cara com tement son jutge, 

perd el seny davant l'acte! 

REINA 
 

 Mes ¿quin acte. 

que crida i trona tant en esmentar-se? 

 
 
 
 



HAMLET 
 

Aquí teniu, en eix retrat i eix altre, 

de dos germans el contrafet aspecte. 

Quina gràcia, mireu!, hi ha en eixes celles! 

El cabell és d'Apol, el front de Jove, 

l'ull com de Mars, per comandâ i que el temin 

i en prestança retreu l'herald Mercuri 

sobre d'un cingle tocacels posant-se: 

una forma, un conjunt, on es diria 

que cada déu hi deposà sa marca 

per dar al món l'acompliment d'un home. 

Eix fou vostre marit. Esguardeu l'altre: 

eix és vostre marit: l'espiga negra 

podrint el bon germà, l'espiga sana. 

Teniu ulls? ¿Com deixàreu tan bell viure 

per engreixar dins un fangar? No hi vèieu? 

I d'amor no en parleu, car als anys vostres 

els jocs de sang s'ablanen, s'humilien, 

per servir el judici; i ¿quin judici 

podria anar d'aquest a aquell? Sens dubte 

que serveu els sentits, car d'altra guisa 

vos mancaria el moure-us; mes sens dubte 

que apoplèctic es troba el sentit vostre, 

car ni el foll erra així, ni mai s'ajupen 

tant els sentits al pasme que no es quedin 

nocions de tria que servir-los puguin 

davant tal diferència. ¿Quin dimoni 

on aquest joc tan orb va replegar-vos? 

Tacte sens vista, visió sens tacte, 

oïts sens ulls ni mans, la flaire sola, 

0 d'algun ver sentit la part malalta, 

jamai podia tant embestiolar-vos. 

La rubor de vergonya, què s'és feta? 

Si tens, infern rebel, poder per moure 

motius al moll de l'os d'una matrona, 

sigui, al flam jove) la virtut de cera 

que el propi foc vagi fonent; proclama 

que vergonya no hi ha si empeny l'ardència, 

puix el gebre mateix tan viu es crema, 

1 es la raó la que al desig atia. 

 
 



REINA 
 

No parlis més, no parlis més, o Hamlet!, 

que els ulls em fas girar a dins de l'ànima, 

i hi miro taques de negror profunda 

que no es netejaran. 

 
HAMLET 

 

 I això per viure 

en la rància suor d'un llit infecte, 

covant corrupció, gaudint dolceses 

sobre un eixoll!... 

REINA 
 

 No em parlis més! t'ho prego! 

No més, bon Hamlet! 

HAMLET 
 

 Un vilà assassí! 

baix, que no és, de vint parts una, delme 

del senyor que heu tingut! un foll de reis! 

un tallabosses del podê i l'imperi, 

que furta d'un calaix rica corona, 

i l'embutxaca ràpid! 

REINA 
 

 Prou, prou, Hamlet! 

HAMLET 
 

Un rei de peces i retalls... 

(Entra l'Ombra.) 

Salveu-me i abrigueu-me amb vostres ales 

guardes del Cel!... Què vol vostra grandesa? 

 

REINA 
 

O Déu! És boig! 

HAMLET 
 

¿Veniu potsê a renyar el fill tardívol 

que, malversant l'ira i el temps, ajorna 

l'acte cabdal de vostra greu comanda? 

Oh! digueu! 

 
 



OMBRA 

No ho oblidis: ma visita 

és sols per atiar ton fred propòsit. 

Mes guaita com ta mare és abatuda! 

Posa't entre ella i son trasbals de l'ànima! 

Pensa que dèbils cors fan obres fortes. 

Parla-li, Hamlet. 

HAMLET 
 

 Com esteu, senyora? 

REINA 
 

I tu, ai!, com estàs, 

quan veig que els ulls a la buidor s'adrecen 

i amb l'aire incorporal mantens discursos! 

Irat ton esperit, t'ix ulls enfora, 

i, com soldats dormint, al toc d'alarma, 

tos cabells, ja acotxats, com coses vives 

s'aixequen, resten drets. O gentil fill! 

Ruixa la flama i foc de ton deliri, 

de paciència freda. Doncs què mires? 

HAMLET 
 

A ell, a ell! Mireu com lluu tot pàl·lid! 

Sa forma i son penar, parlant a pedres 

les farien sensibles. No em mireu 

si no voleu amb pietosos actes 

mudar mon greu voler; llavors mes obres 

pendran color més ajustat: tal volta, 

en lloc del de la sang, el de les llàgrimes. 

REINA 
 

Però a qui dius això? 

HAMLET 
 

 Res veieu, mare? 

REINA 
 

Res de res; i veig bé tot el que hi ha. 

HAMLET 
 

Res tampoc heu sentit? 

REINA 
 

 Sols a nosaltres. 



HAMLET 
 

Mireu allí! mireu com ell s'allunya! 

És el pare, vestit com quan vivia! 

Mireu! ara mateix creua la porta. 

(Ix l'Ombra.) 
 

REINA 
 

Això només que ton cervell ho inventa; 

que eixa forma sens cos és ton deliri 

qui se la fa. 

HAMLET 
 

 Deliri! 
El meu pols, com el vostre, el temps mesura 

tranquil, i sona bé: no és de follia, 

ço que us he dit; puix si refem col·loqui, 

el meu cas mot a mot repetiria, 

i el foll es perd ben tost amb ses gambades. 

Bandegeu, mare, per amor de Déu 

de l'esperit eix adulaire bàlsam: 

que no és el vostre crim, que és ma follia 

qui us parla. Això només faria créixer 

un tel de pell damunt la part infecta; 

mines obrint corrupció ja rància 

per tots indrets, augmentaria oculta. 

Confesseu-vos al Cel, arrepentiu-vos 

del passat: eviteu el que vindria 

i no esbargiu adob sobre mala herba 

per dar-li més ufana. Ara us demano 

perdó per mos consells; car, en la grassa 

curta alè d'aquests temps, és la mateixa 

virtut qui ha d'impetrar perdó del vici, 

i fer-li reverència i festejar-lo 

perquè admeti que un hom son bé li faci. 

REINA 
 

El cor pel mig m'has esberlat, mon Hamlet, 

 
HAMLET 

 

Doncs llanceu la pitjor, la part dolenta, 

i amb la meitat restant visqueu més pura. 

Bona nit. No aneu pas al llit de l'oncle: 



si no teniu virtut, almenys fingiu-ne. 

Eix monstre, l'hàbit, que els sentits devora, 

vest de diable. I en això és un àngel; 

de l'usar belles accions i bones 

en fa igualment vestit, en fa lliurea 

prou avinent. Aquesta nit, freneu-vos, 

i això us farà una mena de pas fàcil 

a l'abstinència de demà, i més fàcil 

per la vinenta: l'ús gairebé arriba 

a mudar l'estampat de la natura, 

i avergonyeix i fa fugi el dimoni 

amb potestat meravellosa. I ara, 

un cop més, bona nit. Quan tingueu ànsies 

de celestial benedicció, llavores 

al Cel li pregaré que us beneeixi. 

Respecte d'aquest lord (Per Polònius.), me'n penedeixo: 

el Cel ho haurà permès per castigar-me, 

a mi per ell i a ell per mi, servint-se 

de mi com son fuet i son ministre. 

Jo me'n faig càrrec, i diré com sigui 

que la mort li he donat. Doncs bona nit. 

(A part.) (Dec ser cruel per ésser bo només : 

comença el mal, i ve el pitjor després.) 

Senyora, encara un mot. 

REINA 
 

 Què vols que faci? 

HAMLET 
 

Res d'això, res d'això que he dit que féssiu: 

que eix rei inflat, de nou al llit vos porti; 

que us doni pessiguets a les gallones, 

dient-vos «rata meva»; i per barata 

d'un parell de besars de podridura, 

O passant-vos pel coll la mà damnada, 

vos faci descobrir tot el misteri 

que jo només, talment, soc en follia 

un foll astuciós. Fóra un bon acte, 

que li féssiu saber; car ¿qui podria 

(com no fos una reina bella, casta 

i de seny), ocultar secrets tan íntims 

a una rata pinyada, a un gat, a un sàput? 

Quina ho faria així? No, no, senyora: 



seny i discreció deixant de banda, 

a dalt, sobre el teulat, obriu el cove: 

que volin els ocells... i, com es conta 

d'aquell simi famós, per a provar-ho, 

Uanceu's del cove avall... i el coll trenqueu-vos. 

 
REINA 

Sigue'n segur: si els mots són d'alenades 

i de vida l'alè, jo no tinc vida 

per dî un alè del que has parlat suara. 

HAMLET 
 

A Anglaterra he d'anar: sabeu? 

REINA 

 Bé massa 

me n'havia distret! Així es disposa. 

HAMLET 
 

Hi ha lletres closes: els meus dos col·legues 

(dels quals en fio com de serps dentades) 

em duen a llur càrrec: han d'obrir-me 

fàcil via al parany. Endavant l'obra: 

hi ha un joc en fer que l'enginyer s'arbori 

amb son propi petard; i mala feina 

m'escaurà si no m'obro foradada 

a una yarda dessota de ses mines 

i els envio a la lluna. És cosa bella, 

quan dues mines en un punt s'encontren. 

Eix home és mon bagatge. 

(Per Polònius.) 

Duré son ventre a la propera cambra. 

Bona nit, mare. Verament em sembla 

que és ara un conseller de més sossec! 

més greu, i més callat que quan en vida 

era sols un coquí neci i xerraire. 

Anem, senyor: cal dur-vos a una banda. 

Bona nit mare. 

(Ixen separadament: Hamlet arrossegant Polònius.) 

 

 

 

 

 

 



6.- Propostes per a després de l'espectacle. 

Creiem que és molt interessat tant pel contingut com pel treball d'expressió oral que 

comporta, el debat d'aquestos temes que es tracten en HAMLET CANALLA: 

 

Temes de HAMLET CANALLA 

- El fi justifica els mitjans? 

Veiem com el nostre Hamlet és capaç de fer 

qualsevol cosa per tal de aconseguir el que ell 

pensa que és just. Això és el que popularment es 

diu ser maquiavèl·lic. Creus que es pot funcionar 

així per la vida? 

- Es pot combatre la corrupció amb més 

corrupció? 

I relacionat amb ser maquiavèl·lic es troba este 

tema. Es pot combatre d'aquesta manera?.  

Per altra banda, la corrupció està a l'ordre del 

dia. Quines són les mesures que porposaries per 

combatre-la? 

 

 

- La dona i el maltractament físic i psicològic 

Ofèlia n'és un cas. Hamlet la maltracta perquè la considera dèbil, una propietat d'ell, 

un objecte que no té ni sentiments ni plans de vida més enllà d'ell mateix. Una dona al 

cap i a la fi des del punt de vista masclita. 

- La dona i la seua sexualitat 

Un altre tema referent a les dones. Segons Hamlet, Gertrudis (sa mare) no té dret a 

refer la seua vida, a gaudir de nou de la seua afectivitat i sexualitat. Segons ell ha de 

mantindre's fidel a la figura del pare i no juntar-se de nou amb cap home més. 

- L'abús de poder  

Hamlet, des de la seua posicó privilegiada de príncep, abusa dels més febles. Un 

exemple clar d'açò és com tracta a l'actor. D'una manera despòtica el jutja sense cap 

mirament.   

  

La reina Gertrudis i Hamlet. Imatge: Lucía Sáez 



  

El debat al voltant de la corrupció 

Una altra activitat podria ser la visualització del debat organitzat al voltant de l'estrena 

de HAMLET CANALLA i la corrupció política (se'n veuen uns fragments a l'espectacle). 

Els ponents del debat són: 

Joaquim Bosch (Portaveu de Jutges per a la Democràcia) 

Manuel Molins (dramaturg i autor de Hamlet Canalla) 

Raquel Ricart (escriptora) 

Honori Pasqual (sacerdot) 

 

El debat íntegre es troba en www.teatremicalet.org 

 

 

Els participants del debat. Imatge: María Boronat 
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