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El quart centenari de lamort de
Shakespeare ens porta diversos
regals, com aquesta representació
de Falstaff a partir de fragments
de les seves obres que proposa el
teatre Akadèmia de Barcelona,
impulsat perMercèManaguerra i
Elsa Peretti. O la publicació aDe
Bolsillo d’El espejo de un hombre.
Vida, obra y época deWilliam
Shakespeare, de l’estudiós deHar
vard StephenGreenblatt, última
gran obra de referència apareguda
sobre el tema (de l’any 2005) en el
món anglosaxó.
Cada any procuro llegir una

obra de Pla i una obra de Shakes
peare. Tot i sent incomparables,
coincideixen en el fet d’oferir a les
seves pàgines un arsenal de refle
xions agudes que permetenmodi
ficar o almenys afinar el punt de
vista sobre un sorprenent nombre
de temes. Pla està relativament
pròxim en el temps, però en el cas
de Shakespeare la seva vigència
resulta francament admirable.
Potser perquè, com va assenyalar
Harold Bloom, el de Stratford és
l’inventor de l’humà, l’escriptor
que dibuixa elmarc on es col∙lo
quen tants debatsmorals que avui
continuen ocupantnos.
Per això, en la sevamodèstia, és

molt pràctic el llibre de citacions
que publica Plataforma (selecció
de F. García Lorenzana),Cincuen
ta razones para amar a Shakespea
re. Amb aquestes frasesmajestuo
ses, profundes, musicals fins i tot
en traducció: “Hazme una herida,
provócame un dolor inmediato, no
sea que este gran océano de ale
gría que se precipita sobremí
rebase la orilla demi inmortalidad
yme ahogue con su dulzura”.
“Donde no he podido ser honesto,
tampoco he podido ser valiente”.
“Oh loca juventud! Buscas la gran
deza que te aplastará”. “Aunque
seas tan casta como el hielo y tan
pura como la nieve, no escaparás a
la calumnia”. “Porque donde vos
estáis, allí está elmundo... Y donde
no estáis, la desolación”. “Te creo
porque he visto tu corazón en tu
rostro”... Insuperable.

Will i
nosaltres
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DIUMENGE 14
EL CARMEL I ELS SEUS BÚNQUERS

Un espai singular i unamanera
especial d’arribarhi. A Pasamon
tes li agrada pujar a cavall de
l’autobús 24, que surt del Paral∙lel
i recorre el centre de la ciutat, per
encaminarse cap a un barri enca
ra oblidat: el Carmel. “Les vistes
sobre Barcelona que obtensmen
tre l’autobús ascendeix són es
plèndides així com també les que
aconsegueixes quan arribes al cim
del Turó de la Rovira, als bún
quers del Carmel”.

VicepresidentadeModaFad idirectorade l’àreademodade l’IstitutoEuropeodi
Design, tambéésprofessorad’Històriade laModadels seglesXXiXXIiunagran
especialistaenestilismeicomplements

DIMARTS 16
LA VILLARROEL
‘INFÀMIA’

Es declara fan incondicional
d’EmmaVilarasau i també de
Jordi Boixaderas, “una de les
millors veus del teatre català”. Per
això no està disposada a perdre’s
aquestmuntatge signat per Pere
Riera que li ha recomanat el seu
amic imembre del Tricicle, Joan
Gràcia. La peça, amb aire de thri
ller, s’enfronta als eterns secrets i
misteris que envolten la professió
d’actor i a la capacitat que tenen
permentir.

DIJOUS 18
‘LA JOVENTUT’

Limanquen paraules per can
tar les excel∙lències del cineasta
italià Paolo Sorrentino, autor
de l’exitosaLa gran bellesa, i
per elogiar tres dels intèrprets
de la seva nova pel∙lícula,La
joventut: HarveyKeitel,Mi
chael Caine i Jane Fonda. La
nova cinta narra la història
d’un director d’orquestra reti
rat a qui la reina Elisabet vol
convèncer perquè ofereixi un
últim concert al Palau de
Buckingham.
NURIA CUADRADO

El nou mantra dels hotels urbans és “obrirse a
la ciutat” i no dedicarse només als seus hostes.
La majoria ho fan a través de botigues, restau
rants i cocteleries, comel recentment inaugurat
Casa Bonay (Gran Via de les Corts Catalanes,
700, Barcelona) però n’hi ha que s’atreveixen
tambéamb l’art. Poca gent sapqueel vestíbul de
l’hotel Astoria (París, 203, Barcelona) amaga la
sala Opisso, que acull obres de l’aprenent de
Gaudí, amic de Picasso i membre del grup Els
Quatre Gats. La col∙lecció de qui va ser porta
dista del TBO és propietat de l’hoteler i col∙lec
cionista Jordi Clos, també impulsor del Museu
Egipci de la ciutat.

Opisso a l’Astoria

Haviadepassar.RichardPrince javaexposar, ivaven
dre, fotografies trobades a Instagram. I ara l’artista
Mahmoud Khaled exposa les pantallades de les seves
converses de Grindr, l’aplicació de rotllets per a gais.
LaWhitechapel Gallery de Londres acull la seva obra
Do you have work tomorrow? (Treballes demà?), que
consisteix en 32 captures de pantalla de mòbil acura
dament emmarcades en negre.

L’art de la conversa
(de Grindr)

Aquest anyescompleixenquatre seglesde lesmorts
deCervantes i de Shakespeare i no falta la polèmica
per les diferències ambquècadapaís aborda les efe
mèrides. Mentre que a la Gran Bretanya el mateix
David Cameron s’ha posat al capdavant de les cele
bracions (comAznar quan es va fer comissari cultu
ral de la generació del 98?), a Espanya els fastos ofi
cials encarano s’hanconcretat.Mentrestant, lectors

i editorials home
natgen a la seva
manera i sense di
rectriusoficials.Fa
unes setmanes
parlàvemd’unnou
i espectacularQui
xot il∙lustrat a cura
deVisualEditionsi
ara La Otra H
anuncia Don Qui
jote de la Mancha,
elmanga. Perequi
parar, el segell
també ha llançat
un còmic a la ja
ponesa basat en
Hamlet.

Alonso Quijano, otaku


