
sió sobre les nostres vides, sobre 
com viure i com no s’ha de viure, 
com perdonar i com entendre els 
nostres semblants, que cap religió. 
Cent vegades més que la Bíblia. 
Sento dir-ho, però una vegada i una 
altra en les seves obres es troba una 
comprensió de la condició huma-
na que no existeix als llibres de re-
ligió».  I aquest culte es propaga a 
tots els racons del planeta. 
 El Globe, la rèplica del teatre 
on Shakespeare va estrenar Ham-
let i altres de les seves obres, com-
memora el seu naixement amb el 
més ambiciós dels seus projectes. 
La companyia ha començat una 
gira que portarà la tragèdia del 
príncep de Dinamarca a un total 
de 205 països. «Setze homes i do-
nes extraordinaris viatjaran en 
vaixell, tren, 4x4, transatlàntic, 
autobús i avió, per travessar els set 
continents, actuant en una enor-
me gamma d’escenaris únics, ja si-
guin places de poble o teatres na-
cionals, palaus o platges», anun-
cia el Globe. Res realment nou, 
segons ells mateixos recorden. El 
1608, només cinc anys després de 
ser escrita, Hamlet ja va ser repre-
sentada en un bot –el Red Dragon– 
a les costes del Iemen. H

E
l 450è aniversari del naixe-
ment de William Shakes-
peare resulta un pretext 
fantàstic per rendir ho-

nors al dramaturg més gran de la 
història. Pretext, perquè Shakes- 
pare, almenys a la seva terra, no ne-
cessita ser recordat. Sempre està 
present. Mai se n’ha anat. Els segles 
passen i cada temporada les seves 
obres reneixen a la cartellera de 
qualsevol ciutat, revisades, munta-
des des d’un angle diferent, en 
qualsevol llengua, adaptades una 
vegada i una altra. Això és sens dub-
te la immortalitat literària, un es-
tatus a què pocs arriben.
 «Shakespeare sempre té alguna 
cosa nova a oferir», afirma Simon 
Russell Beale, el gran actor que ha 
interpretat moltes de les seves obres 
i aquests dies encarna el rei Lear al 
Teatre Nacional de Londres. La pro-
ducció, dirigida pel també cineasta 
Sam Mendes, forma part de l’any de 
celebracions organitzat en honor al 
bard. L’enorme èxit de Mendes arri-
ba poc després del l’èxit de taquilla 
de Coriolanus en una altra sala londi-
nenca, el Donmar, després de Ricard 
II al centre cultural del Barbican, i 

d’Enric V al Nöel Coward del West 
End, amb la consagració de l’actor 
Jude Law en la pell del jove príncep 
que conquista França. 
 Igual que Law, els actors semblen 
necessitar el repte d’encarnar al-
gun dels personatges shakespeari-
ans com una prova de la seva vàlua 
professional. Aquesta obsessió por-
tarà Benedict Cumberbatch, l’estre-
lla de Sherlock a la BBC, a tornar aviat 
a la cadena pública portant aques-
ta vegada la corona de Ricard III i 
aquest mateix paper l’interpretarà 
al teatre Martin Freeman qui va ser 
el seu company, el Dr. Watson, a la 
sèrie detectivesca.
 
SAVIESA / «¿Per què hi ha tant Shakes-
peare als escenaris?», es preguntava 
recentment Sarah Crompton, la 
responsable de la secció d’art del 
Daily Telegraph. «El seu llenguatge és 
difícil –admetia– però continua do-
minant els nostres teatres». La res-
posta a aquest fenomen de Trevor 
Nunn, que va ser durant 18 anys el 
director de la Royal Shakespeare 
Company, pot sonar a heretgia. «El 
bard és més rellevant que la Bíblia», 
assenyala qui coneix cada frase i ca-
da vers del celebrat autor. «Shakes-
peare –afegeix– té més saviesa i vi-

BEGOÑA ARCE
LONDRES

33Escena del muntatge ‘El rei Lear’, dirigit per Sam Mendes, al Teatre Nacional de Londres, protagonitzat per Simon Russel Beale (dreta). 
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Shakespeare ‘for ever’
3Els 450 anys del naixement del poeta demostren la seva immortalitat

CELEBRACIÓ DE L’EFEMÈRIDE DE L’AUTOR DE ‘EL REI LEAR’

Les obres del bard 
reneixen cada 
temporada als 
escenaris de moltes 
ciutats angleses

Per l’exdirector de  
la Royal Shakespeare 
Company, l’autor de 
‘Hamlet’ és «més 
rellevant que la Bíblia»

A rticle 376. L’altre dia vaig 
llegir la recepta del mestre 
Viktor Frankl per trobar un 

sentit a la teva vida. Frankl va ser 
un famós neuròleg i psiquiatre 
austríac que a més a més va sobre-
viure a diversos camps de concen-
tració. 
 Les seves ensenyances em van 
semblar impressionants. Ell parla-
va que només existien tres formes 
de trobar un sentit a la vida i om-
plir el buit existencial que a vega-
des ens envaeix.... 
 La primera forma per trobar 
aquest sentit era la creació d’una 
obra o un projecte que naixés de 
nosaltres mateixos...
 La segona era la vivència de va-
lors en què creguis totalment, de 
forma especial estimar una altra 
persona...
 I la tercera manera, i la més in-
creïble, era... Bé, potser que us ho 
expliqui després del millor de la 
meva setmana...
 Tercer lloc: Mi libertad (Bosé: Co-
lección definitiva). El DVD d’aquest 
magnífic recopilatori et por -

ta aquella primera actuació de 
Miguel Bosé... El millor, la cara del 
seu pare i de la seva mare davant 
aquell debut... Posseeix una ener-
gia que transpira veritat absoluta 
i t’emociona a l’instant.
 Segon lloc: Enemy, de Denis 
Villeneuve. Una pel·lícula poètica, 
estranya i plena d’aquella energia 
que supura aquella sensacional 
frase: «Qualsevol caos és un ordre 
per determinar».
 Primera posició: La libertad úl-
tima, de Michael F. Ryan (Platafor-
ma). Neix del mateix que aquest ar-
ticle i travessa camps semblants a 
Mart amb el meu vell professor, pe-
rò et porta a un destí equidistant 
pel que fa al sentit de la teva prò-
pia vida.
  I la tercera forma de què va par-
lar el Dr. Frankl per trobar sentit 
a la vida era el patiment... Però no 
el patiment perquè sí, sinó el pa-
timent inevitable. I en aquest pa-
timent inevitable apareixen les 
oportunitats de fer-li front amb 
dignitat i amb un propòsit...
 No tinc dubtes que aquest super-
vivent de l’Holocaust sap de què par-
la i que en el seu patiment va trobar 
part de la seva saviesa. I com deia Ni-
etzsche: «Aquell que té un perquè 
viure pot enfrontar-se a qualsevol 
com».... 
 ¡Feliç diumenge ple de molts 
perquès i pocs coms! H

Perquès  
i coms

ALBERT

Espinosa

Viktor Frankl ens  
diu que només hi ha 
tres formes de trobar 
un sentit a la vida
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