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H
e llegit el reportatge 
que Ferran Imedio ha 
publicat en aquest dia-
ri: Coronetes il·lustres.
L’autor passa revista a 

uns quants personatges famosos 
en diversos àmbits que tenen en 
comú un determinat grau d’alo-
pècia. Alopècia és una paraula que 
prové del grec i, curiosament, sig-
nifica guineu. Perquè, segons sem-
bla, la guineu és un animal que 
tendeix a perdre pèl. És evident 
que una cosa és perdre el pèl i una 
altra és prendre el pèl a algú. No sé 
d’on deu venir aquesta expressió 
que significa enganyar. veig més 
clar que a pèl s’utilitzi per dir que 
algú va despullat, perquè ens re-
corda que la nostra espècie, la dels 
nostres més remots avantpassats, 
estava representada pels huma-
noides, uns éssers absolutament 
peluts.
 M’atreveixo a pensar que la cai-
guda dels cabells en els homes és 
una causa de la invenció de la gor-
ra, el barret i altres formes de co-
brir-se el cap pelat. Calia protegir 
el crani. El fet és que avui, en ge-
neral, els homes perden més ca-

bells que les dones. No sé si a al-
gun masclista satíric se li ha acu-
dit dir que si els homes calbs són 
més nombrosos que les dones cal-
bes és perquè els homes fan treba-
llar més el cervell i les dones des-
gasten menys les arrels i als ca-
bells els costa menys resistir.
 D’un temps ençà es pot obser-
var un fenomen singular: moltíssi-
mes noies han decidit exhibir una 
llarga cabellera. Fins fa poc era una 
raresa. Una cançó tradicional ca-
talana parla d’una dama d’Aragó 
que té una cabellera rossa que li ar-
riba fins als genolls. La sensuali-
tat d’uns llargs cabells femenins 
em sembla indiscutible. No sé si 
les barbes també són un instru-
ment de seducció, hauria de fer 
una petita enquesta entre les me-
ves amigues. Però és un fet que ac-
tualment es veuen pel carrer més 
barbes i més cabelleres que fa uns 
quants anys. Queda pendent d’es-
tudi la típica coroneta masculina, 
aquella mena de plataforma que 
s’instal·la en un punt del crani i es 
va ampliant perquè hi puguin ater-
rar totes les mosques. H
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mesi, vaig veure la darrera repre-
sentació de la temporada d’estiu 
de l’obra Ricard II, un drama que 
recomano vivament a tots els po-
lítics en actiu, perquè té molt per 
ensenyar-los. De fet, a tots nosal-
tres. Ja ho diu l’escriptora Jean-
nete Winterson, que Shakespea-
re és a la literatura com el negre a 
la gamma cromàtica: engloba tots 
els altres i és més que tots els altres 
junts.
 El teatre The Globe és una petita 
mentida, benevolent, com n’hi ha 
d’altres a la biografia shakespeari-
ana. No era ben bé allà i potser no 
era ben bé així. El d’ara es va inau-
gurar l’any 1997, seguint plànols i 
dibuixos de l’època. Se situa a uns 
dos-cents metres d’on era l’origi-
nal. Però tant se val. És d’aquelles 
coses que val la pena creure. Com 
la data de naixement del geni, un 
23 d’abril, dia de Sant Jordi. Quan 
Shakespeare era petit, el dia de 
Saint George se celebrava al seu po-
ble una processó que recordava la 
gesta de la mort del drac. És bonic i 
ben trobat que el més gran escrip-
tor de la història d’Anglaterra nas-
qués el dia del patró d’Anglaterra. 
Romànticament, ens ho hem vol-
gut creure, tot i que l’única certe-
sa que tenim és la del seu bateig, 
que va ser el 26 d’abril. Després 
l’home, molt amablement, tam-
bé va morir un 23 d’abril, però del 
calendari equivocat, el julià, que 
a Anglaterra no va ser substituït 
pel gregorià fins mitjans del segle 
XVIII. De fet, 23 d’abril o 3 de maig 
(que seria el dia correcte), no im-
porten. Fa goig mantenir el dia de 

¡Shakespiritzem-nos!
L’obra del dramaturg anglès manté una salut de ferro 400 anys després de la seva mort 

E 
n només cinc dies caurem 
de ple en l’any Shakespe-
are. Dotze mesos per re-
cordar el dramaturg an-
glès 400 anys després de 

la seva mort. Jo no podia esperar 
tant. Una mica per impaciència i 
força per casualitat, m’he regalat 
un 2015 d’allò més shakespirià. 
Tant se val, celebrar-ne 400 o 399, 
oi?
 Tot va començar —bon auguri— 
al Teatre Lliure de Montjuïc, amb 
l’estupenda —si hi hagués un ad-
jectiu més gros, ara l’escriuria— El 
rei Lear, dirigida per Lluís Pasqual. 
Núria Espert com a Lear. Teresa 
Lozano, el bufó. Ramon Madaula, 
Jordi Bosch, Julio Manrique, Mí-
riam Iscla, Laura Conejero... i així 
fins a completar un repartiment 
cinc estrelles. He de confessar que 
em feia por que l’Espert (que és 
molta Espert) eclipsés Lear (que 
també és molt Lear). Però no va ser 
així. A l’escenari hi havia el rei Le-
ar, no una intrusa. I també hi ha-
via una actriu fora de sèrie, amb 80 
anys esplèndids. 

‘El rEy lEar’ va ser estre-
nada l’any 1606 per la companyia 
The Chamberlain’s Men —en la 
qual treballava Shakespeare— al 
teatre The Globe, de Londres. Just 
allà, a South-bank, a la vora del Tà-
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Santos
Sant Jordi com a centre de les cele-
bracions. Sobretot perquè és tam-
bé el dia que va ser enterrat —havia 
mort unes hores abans— Miguel de 
Cervantes, l’altre gran home de 
lletres que toca homenatjar l’any 
2016.
 Vaig continuar amb la fal-
lera shakespiriana de tornada a 
Barcelona, veient aquell atrevi-
ment d’Àngel Llàcer i Manu Guix 
al Teatre Nacional de Catalunya, 
Molt soroll per no res, cantat i ballat a 
l’estil de Cole Porter. Un muntatge 
ben fet i pensat per fer contenta la 
gent, que tornarà l’any que ve. Pe-
rò l’atreviment més gran l’he vist a 
Nova York i es diu Something Rotten 
(Alguna cosa podrida). Aquí Shakes-
peare n’és protagonista, popular 
com una estrella de rock, encantat 
de conèixer-se. Una companyia ri-
val necessita un èxit per no ensor-
rar-se, i el trobarà inventant el mu-
sical amb una comèdia de subtil 

i esbojarrada inspiració shakes-
peariana. L’espectacle és intel-
ligent, àgil, divertidíssim. Diria 
que rere el text de John O’Farrell 
—un dels creadors del satíric xou 
televisiu anglès Spitting Image— 
hi ha la megabiografia shakespe-
riana de Peter Ackroyd. It’s hard 
to be the bard (és dur ser el bard), 
canta Christian Borle a l’escena-
ri, i nosaltres veiem un Shakes-
peare presumit i atabalat per les 
exigències de la fama.

I COM QUE TOTS els 
cercles es tanquen, de nou a 
Barcelona tot són bones notícies 
per encetar l’any Shakespeare. A 
la petita Maldà s’hi acaba d’estre-
nar un espectacle gran: Shaking 
Shakespeare, dirigit per Moisès 
Maicas. En el fons, és una malife-
ta. Faltar al respecte a Shakespe-
are és una bona manera d’home-
natjar-lo, sobretot si es fa bé. Nou 
cantants, encapçalats pel tenor 
Josep Fadó, revisen la relació  
—llarga i intensa— de Shakespe-
are amb la música. Les veus són 
magnífiques, l’espectacle és un 
entreteniment d’alçada i els di-
es no poden acompanyar millor. 
S’ha de veure per ser feliç, així de 
fàcil.
 Al Lliure Núria Espert torna 
a fer de Lear cada nit. A Londres 
preparen l’estrena anglesa de So-
mething Rotten, que no podrà arri-
bar en millor moment. El Globe 
ja assaja el Shakespeare’s Birthday 
d’aquest any, que haurà de ser so-
nat. El bard farà 452 anyets amb 
una salut de ferro. H

Núria Espert torna 
a fer de rei Lear  
al Lliure, i Josep  
Fadó encapçala  
nou cantants  
que homenatgen  
el bard al Maldà

LEONARD BEARD

El segon sexe


