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Shakespeare
està en l’aire

S
ense voler-ho, pretendre-
ho ni buscar-ho, acabo to-
pant de morros amb Sha-
kespeare. És com l’amor 

de la cançó, que sempre està en l’aire.   
Per això Barcelona respira Shakes-
peare aquests dies. Shakespeare se 
les campa per la ciutat.
 Al Teatre Nacional de Catalunya, 
disfressat de Cole Porter, convoca 
–ple cada dia– gent de tota edat i 
condició, des del més seriós fins al 
més festiu, amb Molt soroll per no res 
(no, el títol no es refereix al procés, 
no té res a veure amb la política). 
Corrin si no l’han vist: aquest diu-
menge, última funció. Encara que 
tornarà, m’asseguren, la tempora-
da que ve.
 També aquest diumenge, Parking 
Shakespeare, aquesta companyia sin-

gular que sol acampar en parcs i jar-
dins durant l’estiu, es posa a recer, 
arribat el primer fred, al Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet, per a una úni-
ca funció d’Al vostre gust (no, res a veu-
re amb els oferiments de Junts pel Sí 
a la CUP; res a veure, tampoc, amb la 

política). I dijous passat, alguns ci-
nes de Barcelona van omplir bona 
part de l’aforament amb la retrans-
missió en streaming des del Garrick 
Theatre de Londres de Conte d’hivern 
(no, res a veure amb les promeses 
preelectorals; res de política tam-
poc), amb Judi Dench com a protago-
nista i direcció de Kenneth Branagh, 
unes sessions que, per sort, multipli-
quen els espectadors amb cada pro-
jecció. El dijous dia 3, The Shoping 
Night Barcelona 2015 rendirà home-
natge a Shakespeare al passeig de 
Gràcia i rodalia, adoptant com a le-
ma una de les seves frases més cèle-
bres: To shop or not to shop. ¿O era to be 
or not to be? És igual: consumir o no 
consumir, aquesta és, avui, la qües-
tió. Com a avançada de la llarga nit 
de compres es va celebrar fa dies una 
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El dramaturg és 
omnipresent, més 
modern que ningú i 
més actual que mai

desfilada que reinterpretava la mo-
da en època de Shakespeare, i ahir 
a la nit, Lady Macbeth va convocar al 
Gran Teatre del Liceu amics i cone-
guts per a una vetllada plena de sor-
preses.
 I sobrevolant-ho tot, un llibre de 
recent aparició, El mundo, un escena-
rio. Shakespeare: el guionista invisible, 
en què Jordi Balló i Xavier Pérez de-
mostren de forma magistral que 
Shakespeare és omnipresent, més 
modern que ningú i més actual que 
mai. ¿Què és Joc de trons, què Breaking 
Bad, què House of cards sinó pur Sha-
kespeare?
 ¿Què és la política nostra de cada 
dia –La comèdia dels errors repetida un 
cop rere l’altre– sinó Shakespeare, 
pur Shakespeare, en un relat sense 
fi? H

punta

Anari, cançó 
amb pes
3La cantautora mostra el seu disc 
en el cicle ‘Euskal Herria sona’ 
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L
es cançons d’Anari et van 
envoltant amb subtilesa i se-
veritat a través de tempos 
apaïsats i cicles melòdics 

que van calant a poc a poc deixant al 
seu pas càrregues de profunditat. 
Com a Zure aurrekari penalak, el cin-
què disc en 18 anys de la cantant i 
guitarrista d’Azkoitia (Guipúscoa), 
que el mostra aquest dissabte a La [2] 
d’Apolo (21.00 hores) dins del cicle 
Euskal Herria sona.
 «Si existeix la cançó lleugera, jo 
intento buscar el seu antònim, la 
cançó pesada en el bon sentit del 
terme: que pesin la lletra i la instru-
mentació», explica a aquest diari. 
Anari és Anari Alberdi, però també 

és el nom del grup. «Respon a la re-
alitat, perquè hi ha un so de banda 
que fa molts anys que treballem», 
precisa la cantautora, que veu «tres 
línies de cançons» en el seu reperto-
ri. «Les que segueixen una roda que 
és tota l’estona igual i va carregant-
se de pes i intensitat; les que són com 
un vals, de ritme tres per quatre, i les 
més quadrades i rock. A vegades tinc 
la sensació d’estar fent la mateixa 
cançó durant anys. És un perfeccio-
nament, anar llimant, llimant, fins 
que…», diu deixant la frase en sus-
pens.
 
JUGAR AMB LA POLISÈMIA / Zure aurreka-
ri penalak significa Els teus antecedents 
penals, títol que juga amb la idea de 
les penes, el bagatge existencial, que 

CONCERT A LA [2] un va arrossegant i que, en les seves 
cançons, té més aspecte de càrrega 
que d’experiència beneficiosa. Però 
hi ha dues coses que Anari diu detes-
tar: «el drama i la melancolia». Les 
paraules on posa l’accent són «pes» i 
«greu». En l’enunciat hi ha un exer-
cici literari que desenvolupa en les 
cançons. «Jugar amb la polisèmia, 
prenent conceptes que veiem a la 
primera part dels diaris, a les secci-
ons de política o economia, i aplicar-
los a la segona, la de la cultura. Hi ha 
termes freds que hem utilitzat molt 
i que si els poses en un altre context 
tenen un altre sentit», explica. ¿Per 
exemple? «Viure per sobre de les te-
ves possibilitats: és una idea molt po-
ètica, podria ser el títol d’una novel-
la o una pel·lícula i et suggeriria una 
altra cosa».
 Diu que té «un mètode, o antimè-
tode», que la porta a afrontar els seus 
discos carregada de cançons, «amb 
un full escrit per les dues cares, en 
totes les direccions i espais», i on la 
dificultat és «decidir què n’esbor-
ro». «Jo m’agafo el temps, o el temps 
m’agafa a mi, i passen uns cinc anys 
de disc a disc», reflexiona. En el nou, 
com a Irla hizan (2009), té un paper 
rellevant el piano de Joaquín Pascu-
al (Mercromina), «que a vegades po-
sa l’esbós de la cançó sencera». Anari 
diu sentir-se contenta amb el seu rit-
me de concerts, encara que la majo-
ria se circumscriguin a les terres bas-
coparlants. H33 Una imatge promocional d’Anari.


