
Ricard III, un 
difunt molt viu

E
ls anglesos han trobat el 
Rei perdut. ¡Pobre Ricard 
III, doblement enterrat so-
ta un pàrquing! A aquest sí 

que se li pot aplicar allò d’«envestit 
pel progrés». O, recorrent a l’humor 
negre, destacar que el monarca ha 
disfrutat de plaça de pàrquing gra-
tis durant segles, cosa que no deixa 
de ser un xollo. El mateix Ricard III 
que es va posar fantàstic clamant 
«¡El meu regne per un cavall!» ha tin-
gut a l’abast de la mà, encara que no 
li servissin de res, els milers de ca-
valls dels centenars d’automòbils 
que el circumdaven. I jo dic que 
l’ambient irrespirable de la seva 
cort del segle XV li deu haver sem-
blat una minúcia comparat amb 
l’olor de gasoil i altres combustibles 
propis del subsòl d’un pàrquing de 
Leicester. 

 El cert és que els anglesos estan 
contents com unes pasqües amb la 
troballa. Normal. Han recuperat un 
esquelet perdut i amb ell un mort 
molt antic. Encara que amb el mort 
hagi arribat la polèmica: historia-
dors, arqueòlegs i polítics estan 
sempre a punt de brega a propòsit 

del destí final de la règia ossamen-
ta. Uns se la volen emportar a York, 
altres defensen que s’ha de quedar a 
Leicester i hi ha qui proposa enter-
rar-la a Westminster. 
 Penso que abans de pensar a tor-
nar-la a enterrar el que haurien de 
fer és celebrar la troballa com si es 
tractés d’un naixement, cucanya i 
confits inclosos.

D’escenari en escenari 

En realitat, Ricard III és un difunt 
que sempre ha estat molt viu. Al 
llarg dels anys ha saltat d’escenari 
en escenari (amb puntuals incursi-
ons al cine) fins a arribar a conver-
tir-se en un dels personatges prefe-
rits d’actors i espectadors. No passa 
un dia sense que l’obra de Shakes-
peare que el té com a protagonista 
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Els anglesos han 
recuperat un esquelet, 
i amb ell un mort 
molt antic

es representi en algun lloc del món. 
Fins fa poc al mateix West End de 
Londres, on Mark Rylance, un actor 
genial, ha estat l’últim a crear el seu 
Ricard III en llibertat. Perquè a par-
tir d’ara, serà molt difícil no ajustar-
se al que hi ha: conegudes les mesu-
res antropomètriques, coneguda la 
seva altura, la mida del seu crani, el 
grau de la seva escoliosi i el diàme-
tre exacte del forat de fletxa que va 
acabar amb la seva vida, els puris-
tes exigiran dels actors fidelitat al 
personatge. ¡Hem topat amb la his-
tòria! 
 Per cert, que hi ha a Barcelona 
una companyia de teatre amb dots 
endevinatoris. Especialitzada a re-
presentar Shakespeare a l’aire lliu-
re, actua des de fa anys amb el nom 
de Parking Shakespeare. Tota una 
profecia. H
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ACTE VANDÀLIC

Una dona danya 
un ‘delacroix’ al 
Louvre de Lens
Una dona va escriure, dijous, els ca-
ràcters «AE911» sobre l’oli La llibertat 
guiant el poble, d’Eugène Delacroix, 
exposat temporalment al Museu del 
Louvre de Lens. La pintada, feta amb 
retolador a la part inferior de la te-
la, va poder ser esborrada pels con-
servadors del museu sense causar 
danys a la pintura, símbol de l’espe-
rit revolucionari francès. I pot estar 
relacionada amb un grup dels EUA 
(www.ae911truth.org) que dema-
na una nova investigació sobre els 
atemptats de l’11-S.

CONCERT DE ROCK

El ‘Boss’ 
actuarà el 26 
de juny a Gijón
La gira d’aquest any de Bruce 
Springsteen tindrà parada a la 
ciutat de Gijón, el dia 26 de juny. 
El Boss actuarà a l’estadi d’El Mo-
linón acompanyat de la E Stre-
et Band en el que, segons afirma 
la promotora, serà l’únic con-
cert a Espanya. Les entrades, en-
tre 55 i 75 euros, es podran ad-
quirir a partir de dijous 28 de fe-
brer a www.doctormusic.com i 
www.ticketmaster.es. I a les boti-
gues de Fnac, Carrefour i per telè-
fon al número 902 15 00 25.

CLÀSSIC DE LA DANSA CONTEMPORÀNIA AL LICEU

El coreògraf suís Martin Schläpfer 
no es va posar límits a l’hora de cre-
ar el seu primer ballet llarg, L’art 
de la fuga, inspirat en la música de 
Johan Sebastian Bach, que aquest 
cap de setmana recala al Liceu. 
Han passat 11 anys des de la seva 
estrena però la peça, interpretada 
per ballarines amb sabates de ta-
ló, intèrprets amb els peus descal-
ços i altres que calcen puntes, man-
té aquell punt de bogeria i frescor 
que la va consagrar. «Quan vaig cre-
ar aquesta peça volia arriscar, veu-
re fins on podia arribar fins i tot a 
risc de fracassar», recorda Schläp-
fer acabat d’aterrar a Barcelona 
amb el Ballet del Rin, que dirigeix 
des del 2009. «Va marcar un abans 
i un després en la meva carrera», 
afegeix.
 «Sovint a Bach se’l pren massa 
seriosament, es reverencia en ex-

cés la seva música com si fos una co-
sa sagrada», comenta l’exballarí. La 
peça s’inspira en els 19 contrapunts 
del famós compositor i versionats 
per quartets de corda, de saxofons, 
de flautes, amb música de clau i de 
piano. «És impossible competir amb 
Bach, per això la meva peça va més 
enllà i integra a la dansa una cosa 
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millor. Però, a part d’això, gaire-
bé no he retocat l’original. Es man-
té fidel al seu esperit juganer amb 
algunes referències a l’estil rococó 
del barroc».
 Feia dos anys que la companyia 
no interpretava aquest clàssic con-
temporani que ha reprès a petició 
del Liceu, on gairebé ha esgotat les 
entrades per a les dues úniques 
funcions d’avui i demà. 

Avís a Nacho Duato

Schläpfer s’alegra que Nacho Du-
ato hagi acceptat dirigir el Ballet 
de Berlín a partir del 2014. «Tam-
bé em van oferir a mi el lloc però 
el vaig rebutjar», confessa. «Nacho 
té molt potencial i experiència pe-
rò dubto que a Berlín pugui fer el 
mateix que a Madrid. El repte per a 
ell serà integrar la dansa clàssica i 
la contemporània. Tots dos són ne-
cessaris a Berlín», diu Schläpfer.
 Ell va preferir utilitzar l’oferta 
de Berlín per aconseguir que el Ba-
llet del Rin –companyia del teatre 
d’òpera de Duisburg i de Düssel-
dorf– aconseguís millors instal-
lacions. «Aviat disposarem d’un 
edifici amb cinc estudis per assa-
jar, cosa necessària d’acord amb 
l’èxit i la progressió de la compa-
nyia», destaca el coreògraf amb ga-
nes d’estrenar-lo ben aviat. H»33 Joc sensual 8 Yuko Kato i Maksat Sydykov, en un assaig.
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Bogeria al so de Bach
El Ballet del Rin presenta ‘L’art de la fuga’, un muntatge que juga amb intèrprets amb els peus 
descalços, amb puntes i talons H Martin Schläpfer recupera l’obra que va marcar la seva carrera

más teatral», explica. La va crear ori-
ginalment per a la vintena de balla-
rins de la seva anterior companyia, 
el Ballet de Mainz. «Evidentment ha 
evolucionat perquè l’he adaptat per-
què els intèrprets actuals donin el 

«Vaig crear aquesta 
peça per arriscar, 
per veure fins on 
podia arribar», diu 
el coreògraf suís


