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Shakespeare segueix viu 
entre els nens de Síria

S
i seguís viu, Shakespeare 
compliria aquest mes 450 
anys. Dic «si seguís viu» i 
penso que no és correcte. 

El correcte seria escriure «si seguís 
entre nosaltres», perquè viu, el que 
es diu viu, Shakespeare segueix més 
viu que mai, encara que ja no estigui 
entre nosaltres. I la millor prova de 
la seva vitalitat –per si en calgués al-
guna– s’ha donat aquesta setmana a 
Jordània, al camp de refugiats de Za-
atari, on centenars de milers de siri-
ans fugits del seu país esperen la so-
lució del conflicte; i no només la del 
país en tremenda guerra civil, sinó 
la seva pròpia, perquè, d’aquests re-
fugiats, uns 60.000 són menors amb 
els ulls clavats en un futur sense for-
ma ni contingut. Allà, un grup de 
fins a 100 nens, en edats que van dels 

8 als 13 anys, han representat El rei 
Lear. Un rectangle de sorra a terra i 
una tanca de filferro per tot escena-
ri. I amuntegats al seu voltant, al ter-
ra dur, els habitants del camp –nens 
i joves, la majoria– disposats a viure 
la tragèdia de l’avi que torna a ser 

nen. ¡El que hauria donat jo per as-
sistir a aquesta representació! ¡El 
que donaria per veure aquell nen en 
texans –corona de cartró, mantell 
d’arpillera i ceptre de pal d’escom-
bra– dient allò de: «És el mal 
d’aquests temps: els bojos guien els 
cecs»! ¡El que donaria jo per interpre-
tar una altra vegada Lear amb la pu-
resa d’esperit i la veritat d’aquell 
nen! 
 Els actors estem obsessionats 
amb la recerca de la veritat, d’aque-
lla veritat amb la qual, de petits, ju-
gàvem a ser pirates de mar endins. 
I en aquesta obsessió empenyorem 
les nostres millors armes. Un actor 
és –hauria de ser– un nen que juga. I 
ens obrim en canal per trobar aquell 
nen que, estem segurs, resideix en-
cara en l’últim racó del nostre cinis-
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Un rectangle de 
sorra a terra i una
tanca de filferro 
per tot escenari

me d’adults. Algú va escriure una ve-
gada, no recordo on, que el que pas-
sa amb els nens no és que deixin de 
jugar perquè es fan adults, sinó que 
es fan adults, precisament, perquè 
deixen de jugar. Els actors, en defini-
tiva, som nens que hem decidit pror-
rogar l’hora del joc i portar-ho fins a 
les seves últimes conseqüències.
 Però el que van fer aquells nens si-
rians és diferent. Ells coneixen la tra-
gèdia en primera persona. El dester-
rament de Lear els és tan propi com 
el poc pa de cada dia. Per aquest mo-
tiu no els serveix Walt Disney. Per 
aquest motiu entenen Shakespe-
are. I per aquest motiu el teatre es 
converteix, per a ells, en joc que alli-
bera i en bàlsam que cura. Encara 
que no deixin de ser nens que es fan 
adults a cops de martell. H

puntsa

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

La popular banda escocesa presenta 
avui al Sant Jordi Club (20.00 hores; 
Teleman de teloners) el seu quart àl-
bum, Right thoughts, right words, right 
action (2013). Parlem amb Nick Mc-
Carthy (guitarra).

–Abans he llegit una cosa increï-
ble. ¿És veritat que els hereus de 
Franz Ferdinand (Francesc Ferran 
d’Àustria) els van convidar a tocar a 
Sarajevo per l’aniversari del seu as-
sassinat?
–Ens conviden a tota mena de coses 
relacionades amb la primera guerra 

«Els grups ara només es guanyen 
la vida amb els directes»

«Ens agradaria 
frenar, però després 
et conviden a llocs 
xulos com Barcelona 
o Tòquio i ¿què 
dius? ¿No hi anem?»

FRANZ FERDINAND  Grup pop-rock

–¡Estem a punt! 
De fet, després 
de Barcelona 
fins i tot tenim 
dues setmanes 
de descans que 
volem aprofitar 
per gravar. Però 
ara mateix és essen-
cial, és l’única forma 
que té una banda de 
poder guanyar-se la vi-
da, encara que faci mal 
reconèixer-ho. Fa una 
mica de ràbia. Ens agra-
daria afluixar el ritme, pe-
rò després et conviden a llocs 
xulos com Tòquio i Barcelona i 
¿què diràs? ¿No hi anem?

–Parli’ns dels regals que els fan a 
l’Àsia. Segons sembla són una mi-
ca peculiars. ¿Els agrada fer con-
certs per allà per rebre regals?
–(Rialles). No, no fem gires pels 
regals. Però són realment insans. 
Fan petites figures de nosaltres, 
o targetes d’aniversari en 3D, o 
llibres amb pàgines i més pà-
gines de dibuixos de nosaltres. 
Divertit i estrany.

–¿Haver de pensar tant en el direc-
te afecta a nivell creatiu? ¿Es coar-
ten perquè pensen «això no es po-
drà fer en directe»?
–Sempre hem sigut una banda, 
tot i que a vegades hàgim pogut 
sonar més electrònics. 
Però és cert que l’últim 
àlbum sona en parti-
cular a, diguem, «una 
banda».

–¿I per què és així?
–Quan anàvem a fer 
Tonight (2009) està-
vem envoltats de 
grups de guitar-

res. I nosaltres vam decidir usar sin-
tetitzadors. Ara que tots aquells nois 
s’han passat als sintetitzadors, hem 
cregut convenient tornar a insistir en 
les guitarres. Funcionem així.  

–¿Quan entren a gravar, està tot de-
cidit?
–No, no del tot. Les cançons obren so-
les el seu camí. Primer componem 
l’esquelet i després busquem arranja-
ments, treballem els ritmes… Es trac-
ta de fer moltes jams i veure què pot 

quedar bé.

–¿Què podem esperar del 
directe d’avui?
–Molt d’entusiasme, so-
bretot a l’altura de Stand 
on the horizon i Love illumi-
nation. Són les cançons 

que més ens agrada to-
car. H

mundial –l’assassinat de Franz Fer-
dinand va precipitar la declaració 
de guerra d’Àustria contra Sèrbia–, 
cosa que no deixa de sorprendre’ns. 
Tenim opinions polítiques, però no 
volem centrar el projecte en les nos-
tres opinions. Que creguin que do-
nem suport al Franz Ferdinand re-
al és una mica empipador, perquè 
aquell paio era un idiota. Volem rede-
finir el seu nom. 

–¿Algun dia aturaran el seu monstru-
ós ritme de gires?

33 Franz Ferdinand,  
amb Nick McCarthy  
a dalt a la dreta.

ESCRIPTOR MALALT

García Márquez  
evoluciona bé
a l’hospital
El premi Nobel de literatura de 
1982, Gabriel García Márquez, 
que va ser hospitalitzat per una 
infecció respiratòria a Mèxic DF, 
«evoluciona bé», i podria rebre l’al-
ta a principis de la pròxima set-
mana. «Probablement pugui ser 
donat d’alta dilluns que ve o di-
marts», va dir el seu fill Gonzalo 
García Barcha, a la sortida de l’Ins-
titut Salvador Zubirán, on està in-
gressat l’autor.

POLÍTICA CULTURAL

La Biblioteca 
Nacional obté 
més autonomia
El Govern va aprovar ahir l’avant-
projecte de llei reguladora de la Bi-
blioteca Nacional d’Espanya amb 
l’objectiu de dotar d’autonomia la 
institució com ja es va fer amb el 
Museu del Prado o el Centre d’Art 
Reina Sofia, amb el principal ob-
jectiu que pugui recaptar recur-
sos propis. La nova llei torna tam-
bé a la Biblioteca l’estatus de direc-
ció general.

PATRONAL TEATRAL

Xavier Marcé, 
president 
d’Adetca
L’assemblea general de l’As-
sociació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (Adetca) va ele-
gir Xavier Marcé com el seu pre-
sident en substitució de Daniel 
Martínez de Obregón, màxim res-
ponsable del grup Focus, que ha 
pilotat l’entitat durant 17 anys. 
Marcé és vicepresident d’expan-
sió empresarial de Focus.


