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La companyia Teatrebrik porta el seu
Macbeth al Teatre Municipal de
Girona els propers dissabte i
diumenge, coincidint amb el 400
aniversari, l’any passat, de la mort
de William Shakespeare. Rafael
Ferre dona vida al protagonista

Què fa un doctor en químiques en
la pell de Macbeth?

Uf! (pensa). Trobar-s’hi. En Macbeth
un s’hi troba. S’ha d’estar boig per po-
sar-se en la pell de Macbeth, tan com-
plex, i també s’hi ha d’estar per dedicar-
se a la Química, prou complexa. Deuen
tenir això en comú.

És pitjor enfrontar-se a una aula
d’estudiants o al rei d’Escòcia?

Tots dos casos són un repte seductor.
De fet, teatre i ensenyament tenen molt
en comú, el teatre em dóna moltes eines
per fer servir a classe.

El Macbeth de Teatrebrik és post -
apocalíptic per ressaltar que sempre
podem tenir un Macbeth a prop ?

Crec que sí, podem trobar Macbeths
al món dels negocis, a la universitat, in-
clús en les relacions personals. Vivim
en una societat que ens hi porta, ens
empeny a ser ambiciosos. No sé ins a
quin punt som lliures i ins a quin punt
ens empenyen. Igual que a Macbeth.

Les que segur deuen saber química
són les tres bruixes.

He, he, les meves són molt jovenetes.
Una estudia batxillerat cientíic, potser
aquesta en sap una mica.

«Sovint tenim per amor el que és
veritable desgràcia»

Mmm, no hi estic gaire d’acord, tot i
ser de Macbeth. Si és una desgràcia, no
era amor, allò que es fa amb amor no
pot ser cap desgràcia.

Doncs «la vida és un conte explicat

per un idiota...»
«...ple de soroll i de fúria, que no sig-

niica res».  Veus aquestes imatges dels
refugiats morint de fred, veus les
 guerres que hi ha, i li has de donar la raó.

Continua vigent la recerca del po-
der perquè sí?

De fet, Macbeth no busca el poder pel
poder, qui l’ambiciona en realitat és
Lady Macbeth, i ell s’hi presta. Després,
embogeix.

Sempre hi ha una lady Macbeth?
Segur que sí. Per exemple, una d’ac-

tual podria ser Susana Díaz, que per
afany de poder va provocar la caiguda
de Pedro Sánchez (riu).

La traïció és un tema recurrent en
Shakespeare. N’ha vist gaire?

La veritat és que no, en els àmbits en
què em moc, ni n’he vista ni l’he patida.
Una altra cosa deu ser la política, on se-
gur que n’hi ha.

O el sentiment de culpa. Quan l’ha
experimentat per darrer cop?

En un dels darrers assajos, quan vaig
fer una broma a un altre actor i em va
dir que no era moment de bromes. Em
va fer sentir culpable (riu).

No té temptacions de pronunciar
citacions de Shakespeare mentre fa
classe de Química?

Sempre, i més d’una vegada n’he co-
lat, per captar l’atenció dels alumnes.
«Si el desig obtingut no ens satisfà...». I
a casa també. Sóc insuportable.
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«Cito Shakespeare 
a classe i a casa, 
sóc insuportable»

«No sé fins a quin

punt som lliures i

fins a quin punt

ens empenyen,

igual que a

Macbeth»
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quest divendres Do-
nald Trump prendrà
possessió del càrrec de
president del país més

poderós del món, els Estats Units,
un fet que posa de manifest el can-
vi profund operat a l’esfera política
del país. Però segurament els can-
vis s’estan produint en altres àm-
bits i més enllà d’un marc geogrà-
ic perquè la globalització està
trencant fronteres, estenent pràcti-
ques cultural impensables pocs
anys enrere. En aquest context sor-
geix el fenomen Shanzhai, una
tendència que menysprea el valor
de l’original vers la còpia. El teòric
cultural Byung-Chul Han acaba
de publicar un llibre amb aquest tí-
tol que revela algunes de les claus
per comprendre aquesta nova cul-
tura basada en allò que ell deno-
mina «l’art de la falsiicació i la des-
construcció a la Xina». Aplicat en
un principi a les falsiicacions de
productes electrònics i marques de
roba, aquest concepte avui abasta
tots els terrenys intel·lectuals a la
Xina: hi ha arquitectura shanzhai,
menjar shanzhai i, ins i tot, estre-
lles de l’espectacle shanzhai. Els
productes shanzhai són molt més
que falsiicacions barates. No pre-
tenen enganyar ningú. La seva ca-
pacitat d’innovació no es deineix
pel geni o la creació sinó per ser
part d’un procés anònim i conti-
nuat de combinació i mutació. El
rebuig a l’individualisme propi de
la tradició cultural d’aquest país
porta a una escàs respecte per les
lleis de propietat intel·lectual, fet
que ha afavorit que fabricants de
telèfons mòbils hagin desenvolu-
pat productes de baix cost copiant
la tecnologia inventada per grans
companyies com Apple o Sony.
Aquests dispositius es poden tro-
bar sota marques enganyoses com
Svumsung, Blockberry o Nakia.
Les rèpliques han inundat el mer-
cat d’arreu del món, posant en va-
lor la còpia per davant de l’original.
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