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José María Pou protagonitza al Romea el violent text de Shakespeare

JORDI SUBIRANA

La corrupció, els interessos personals i l'absurditat de la condició humana són alguns dels temes sobre
els quals Shakespeare reflexiona a El rei Lear. L'obra, una de les més importants de la trajectòria de
l'autor anglès, es representa des de demà al Teatre Romea de Barcelona, dins del Fòrum Ciutat. Calixto
Bieito és l'encarregat de dirigir la primera adaptació de la peça al català.

Com en quasi totes les seves produccions, Bieito fuig de l'abstracció i ambienta el text en "un espai
concret". En aquesta ocasió situa l'acció en un estadi esportiu d'una dictadura de l'Europa de l'Est. "És
un món ple d'abusos, repressiu, pobre, violent, i, sens dubte, és el que millor s'ajusta a Lear, un
monarca autoritari que governa des del terror", explica Bieito, que diu que compta amb el millor rei Lear
que es pot trobar al teatre espanyol: José María Pou.

GRAN ELENC
Tenir un repartiment de "primer nivell" és per Bieito indispensable per representar El rei Lear amb
garanties, i en aquesta ocasió no es pot dir que Focus, l'empresa que gestiona el Romea, hagi
escatimat esforços i pressupost. En el repartiment, a més de Pou, hi figuren Àngels Bassas, Roser
Camí, Carles Canut, Pep Cruz, Pep Ferrer, Francesc Garrido, Dani Klamburg, Santi Pons, Mingo Ràfols,
Boris Ruiz, Lluís Villanueva i Anna Ycobalzeta.

A diferència de Macbeth i Hamlet, dos dels seus treballs anteriors, Bieito no desconstrueix el text sinó
que es limita a construir un espectacle a partir d'ell. És una obra "bastant moderna", diu. La cruesa de
les relacions familiars, l'ambició, l'egoisme, la incomunicació, la traïció i l'angoixa de la mort són alguns
temes d'aquesta tragèdia que narra la història d'un home que, després de dividir el seu regne entre les
seves filles i perdre tot el poder, acaba recollint el mateix que ha sembrat al llarg de la seva vida: odi i
violència.

Segons el director de Miranda de Ebro es tracta d'una peça que no es va entendre en la seva totalitat
fins al segle XX, "concretament fins després de la segona guerra mundial, quan es va relacionar amb el
teatre de l'absurd", apunta Bieito, que després d'aquest muntatge trigarà "bastant temps" a tornar a
portar al teatre altres textos de Shakespeare. Encara que va ser escrita el 1605, és una obra que recull
el pensament i la manera d'actuar dels nostres dies. "Parla de l'absurditat de la nostra existència i de les
nostres accions". Els personatges d'aquesta tragèdia, com els éssers humans "viatgen cap al no-res",
subratlla Bieito, que torna a treballar amb Xavier Zuber (dramatúrgia) i Joan Sellent (traducció).

OBRA SANGUINÀRIA
Pou, que du una barba semblant a la de Saddam Hussein quan va ser capturat per les tropes nord-
americanes a l'Iraq, defineix El rei Lear com un dels textos "més sanguinaris", sens dubte bastant més
que Titus Andronicus i Macbeth, cosa que facilita el treball de Bieito, que acostuma a trufar els seus
espectacles de molta violència i sexe. Provocador i radical en les seves posades en escena, el director
nega que s'hagi excedit ni que inclogui "moments sagnants gratuïts".

Hi ha bastants morts i una escena en què a un dels personatges li treuen els ulls. "Tot està en el text; no
m'invento res", comenta Bieito. Segons Salvador Oliva, especialista en l'obra de Shakespeare, el
dramaturg va escriure El rei Lear amb absoluta llibertat, "sabent que podia ofendre els espectadors".

El muntatge s'escenificarà al teatre del carrer de l'Hospital només fins a l'1 d'agost. Segons Daniel
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Martínez, president de Focus, El rei Lear no tornarà al Teatre Romea la temporada 2004-2005, entre
altres motius "perquè es tracta d'una producció cara". L'espectacle emprendrà una gira per Catalunya i
la resta de l'Estat, i gairebé amb tota seguretat s'escenificarà en diversos països europeus. L'interès és
alt.
José María Pou (esquerra) i Carles Canut, en
un assaig d'El rei Lear. DAVID RUANO
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