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Ricard II
Q

ue Carme Portaceli
hagi decidit muntar
Ricard II és una
bona notícia. La di-
rectora mai no tria

la via fàcil i, vagi com
vagi l’estrena, és segur que som
davant d’una proposta interes-
sant. De fet, aquesta obra de
Shakespeare pot ser llegida de
maneres diferents i, per tant, no
és gratuït l’esforç de datar-la. Per
exemple: si Shakespeare la va es-
criure l’any 1594 o el 1595, ben
bé podríem creure que l’autor
tenia en compte l’alçament de
l’irlandès Aodh Mór ó Néill,
segon comte de Tyrone, que va
pertorbar considerablement el
regnat d’Elisabet I durant anys.
O’Neill, en el versió anglosaxona
del nom, va acumular un deliri
de traïcions, mentides i assassi-
nats i, certament, es va conver-
tir en un exemple de com algú as-
pira a la noblesa per les vies més
innobles. De fet, el tema d’Irlan-
da és present a l’obra d’una ma-
nera important i ocupa més
espai del que caldria en termes
estrictament històrics.

Els fets se situen al segle XIV,
al voltant de les conseqüències
que va tenir l’obscur assassinat
del duc de Gloucester, de les ma-
neres arbitràries i cruels de Ri-
card II i de la subsegüent venjan-
ça de Bolingbroke, futur Enric IV,
d’altra banda ple d’ambició i
oportunisme. Ricard II també
parla de la legitimitat, un dels
grans temes en l’obra shakespe-
ariana, de com el dret diví recla-
ma un comportament just, de
l’evidència que, tanmateix, la his-
tòria és un cúmul de traïcions, de
com ens enceguen el present i el
petit poder que tenim, de la reite-
ració en la mateixa mena d’er-
rors una vegada i una altra... És
cert que al segle XIV ja havia co-
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mençat l’anglicització d’Irlanda,
però el dramaturg Shakespeare
era conscient que a les orelles
dels seus contemporanis les refe-
rències al territori irlandès reme-
trien al present estricte i a l’em-
pantanegament en aquells fangs
de la reina Elisabet I i els seus no-
bles, Essex inclòs. Dit d’una altra
manera: O’Neill era un bon exem-
ple de com no s’ha d’actuar i que
al capdavall només perduren els
reis justos com ara Elisabet I, a
qui Shakespeare servia... En
canvi, sis anys més tard, després
de l’execució d’Essex, no era es-

trany que la reina se sentís ínti-
mament com una mena de Ri-
card II. No li havia estat fàcil con-
demnar Essex i escampar-ne els
membres pels carrers, tot i els er-
rors d’aquest favorit reial.

Des d’un punt de vista drama-
túrgic, és apassionant el joc
d’equilibris que Shakespeare
posa en joc a Ricard II. D’entra-
da, aquest personatge no té gaire
interès, és teatral, es deixa dur
per les paraules, sembla superfi-
cialment literari, però en comen-
çar a decaure, en ser derrocat i
acostar-se-li el final, adquireix

una nova dimensió. Amb dues rè-
pliques s’orquestren les més ter-
ribles traïcions, a les escenes dels
jardiners i el carceller es fa evi-
dent fins a quin punt tothom sap
el que figura que només coneixen
uns quants... A l’obra també
s’acaren dues concepcions de
monarquia: Ricard és un rei me-
dieval, algú que per dret diví se
situa més enllà de les lleis i esde-
vé llei ell mateix; en canvi, tal
com assenyala Salvador Oliva, el
futur Enric IV és un usurpador
pragmàtic i ambiciós. Shakespe-
are del bo, sens dubte. ■

L’obra, que
dirigirà Carme
Portaceli, parla
de la legitimitat,
un dels grans
temes del teatre
shakespearià
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@Diuen.Segons Peter Ackro-
yd, a finals de l’any 1601 la
reina Elisabet va comentar a
un visitant del Palau de Gre-
enwich: “Jo sóc Ricard II, no
ho sabíeu?”. Mesos abans, al
mes de febrer, aquesta obra
havia estat representada per
la companyia de Shakespea-
re per a una colla d’aristò-
crates que recolzaven el
comte d’Essex en l’intent de
derrocar la reina. L’impru-
dent Essex va ser executat,
però aquests esdeveniments
van fer témer que el regnat
d’Elisabet s’acabava. Sha-
kespeare es relacionava

amb el cercle d’Essex, i tan-
mateix no va sortir malparat
d’aquella aventura. Esclar
que al capdavall només era
un servent... Doncs bé: si
l’obra hagués estat escrita
l’any 1601 tot seria clar: Sha-
kespeare ens estaria parlant
d’una reina que ho és per
dret diví i que, tanmateix,
acumula debilitats, errors i
crims, i esdevé més interes-
sant en adonar-se de la seva
decadència i que la corona
“és com un pou profund”.

@ Sis anys abans? Però Ri-
card II va ser escrita i estre-

nada abans d’aquest mo-
ment que acabem de referir.
Se sol datar entre el 1595 i el
1597 perquè Samuel Daniel
havia editat el 1595 el
poema èpic Civil war que
segons diuen va influir Sha-
kespeare. Però no és tan
evident. Potser ambdós

van rebre l’influx de l’obra
anònima Thomas de
Woodstock o de qualsevol
altra que tractés el tema
etern de la fractura interior
(es remunta a Caín i Abel…),
aleshores ben viu a Angla-
terra. L’única cosa certa és
que hi ha una edició de Ri-
card II datada el 1597 i que
al cap d’un any es va reedi-
tar dues vegades més. Això
de banda, tothom coinci-
deix a relacionar-la amb les
maneres poètiques de
Romeu i Julieta (1594) i
d’Un somni d’una nit de
Sant Joan, que és del 1595.

@No és clar. El 1593els tea-
treshavien tancatper la
pesta iShakespeareesvade-
dicaracompondreels seus
poemesVenus iAdonis i
l’anysegüentEl raptedeLu-
crècia.Eraunamanera
d’acostar-sea l’aristocràcia i
de fer-seunprestigid’escrip-
tormésenllàde lasordidesa
dels teatresonesmovia.El
mesdemaigd’aquell any
ThomasKydvacaureendes-
gràcia, vaser torturat iesva
salvarde l’execucióperquè
sabia llegir i escriureoper-
quèvadenunciarMarlowe,
quepocdiesmés tardmoria

assassinat.El 1595traspassa-
vaKyd ipocdesprésShakes-
peareperdiael seu fillHam-
net.El 1597Will comprava
unagranpropietataStrat-
fordcomsivolgués iniciarel
retornalsorígens iallunyar-
sedeLondres, cosaqueno
va ferperquèel seunom
anavaa l’alça... Jodiriaque
Ricard II tambépodiaserdel
1594.Aleshores l’autor ja
sabiaqueelmónnoésuna
històriadebons idolents.
Mésaviatés lahistòriad’uns
éssersquesónvistos ies
veuenasimateixoscoma
bonsodolents.


	avui.cat
	avui_230209 : diari : 34 : Quadern Teatre 


