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Les savieses
de l’antiguitat
Michel Onfray
Primer volum de la contra-
història de la filosofia que
aquest pensador francès
s’ha proposat de fer, rei-
vindicant aquells corrents
filosòfics que han quedat a
l’ombra de les tendències
imperants. En el cas de
l’antiguitat, cínics, materi-
alistes i sofistes ocupen el
lloc de l’idealista Plató.
(EDICIONS DE 1984. 18,50€)

L’aventura
americana...
Vicenç Pascual
La particular trajectòria
d’aquest virrei del Perú el
va convertir (segle XVIII)
en un personatge popular,
a diferència d’altres noms
que van ocupar el mateix
càrrec. Aquesta amena bi-
ografia ens presenta un
Amat políticament actiu i
que alhora va tenir una in-
teressant vida personal.
(ABADIA MONTSERRAT. 15€)

Els
brigadistes...
Angela Jackson
Aquesta historiadora an-
glesa s’ha interessat per
l’estada de brigadistes al
Priorat abans i durant la
Batalla de l’Ebre, posant
èmfasi en la relació entre
ells i la població catalana.
L’autora s’ha servit de
nova documentació, me-
mòries i entrevistes.
(COSSETÀNIA. 13,70€)

La guerra
ignorada
E. Martín
i I. Ellakuría
Amb documentació se-
creta britànica i nord-
americana, aquests dos
periodistes ens revelen
que l’Espanya franquista
va ser un camp de batalla
de l’espionatge entre
nazis i aliats.
(DEBATE. 20,90€)

EmiliGómez
Nadal:diaris...
A. Gómez
i F. Pérez
Recuperant el diari perso-
nal i una entrevista, i afe-
gint-hi un llarg pròleg, els
autors ens presenten la fi-
gura d’Emili Gómez Nadal.
Descobrirem que Joan Fus-
ter no va ser un bolet, hi va
haver més intel·lectuals va-
lencianistes i d’esquerres.
(UNI. DE VALÈNCIA. 18€)

Desembre
J.B. Xuriguera
Un altre intel·lectual poc
conegut del públic:
segur que la majoria dels
que usen el popular ma-
nual Els verbs catalans
conjugats desconeixen
que el seu autor va ser
un republicà d’idees co-
munistes i catalanistes.
Aquesta novel·la reflec-
teix el seu punt de vista
polític.
(EDICIONS DE 1984. 17€)

AlbertBotran
OriolJunqueras

AlfredoAlcón
éselreiLear

El Centro Dramático Nacional reafirma la seva
col·laboració amb el TNC amb el millor Shakespeare

Teresa Bruna
BARCELONA

El veterà actor Alfredo
Alcón, referent del teatre
argentí amb una multitud
de premis i també conegut
al cinema, és el protagonis-
ta d’El rey Lear, una versió
actualitzada de Juan Ma-
yorga, per qui aquest text
“és el millor que s’ha escrit
i s’escriurà mai”. Acompa-
nya Alcón un dilatat repar-
timent, en el qual hi ha di-
versos catalans, com
Carme Elias, Marc Garcia,
Alberto Huici, Juli Mira,
Víctor Pi i Albert Triola. Els
dirigeix el director del Cen-
tro Dramático Nacional i
també director de cinema
Gerardo Vera. L’obra s’es-
trena avui a Catalunya, a la
Sala Gran del TNC, on es
quedarà fins al 8 de juny.

Els que seien a la taula de
presentació van coincidir
en l’impacte que els va pro-
duir el públic de Barcelona
que va assistir a un assaig
general: “Encara estem dis-
frutant el pont que es va
crear entre els espectadors
i l’escenari. Semblava que
haguessin assajat amb nos-
altres: reien quan havien de
riure, feien grans silencis,
es notaven les emocions, la
respiració al moment que
tocava... Hauria pogut bai-
xar i tot, perquè hi havia el
mateix clima”, va dir Alcón.

Juan Mayorga (Premio
Nacional de teatre 2007 per
la seva implicació en el pro-
cés generador dels especta-
cles), va manifestar reitera-
dament el seu enamora-
mentper l’obra:“És l’arcade
Noè de l’experiència huma-
na, tot el bo i el dolent que
som capaços de ser, ho assu-
meix el rei Lear. Treballar
amb aquest text és un exer-
cici d’humilitat, perquè s’ha
d’acceptar que mai es podrà
millorar. Jo he intentat cus-
todiar la riquesa de l’origi-
nal, fer que s’entengui sense
queesperdires.Herenunci-
at al vers, no a la poesia”.

Un text universal
L’argument és ben conegut
de tothom, perquè no hi ha
temporada que no s’estre-
ni: “Senzillament, un direc-
tor ha de decidir quan és el
moment oportú de la seva
vida per dirigir-lo”, apunta

Gerardo Vera. Un rei Lear
ancià vol repartir el regne
entre les seves tres filles,
però deixa fora Cordèlia,
que es nega a entrar en un
joc de competències amb
les seves germanes. El pare
s’ho pren malament i la des-
terra. A partir d’aquest mo-
ment, comencen les des-
gràcies per a Lear i per al
seu poble. “És un ancià que
travessa una tempesta físi-
ca i psicològica i en surt em-
bogit, però estranyament
lúcid. Convidem l’especta-
dor a travessar amb ell la
tempesta, perquè és una

tempesta carregada d’idees
i experiències”.

Per Alcón, Catalunya no
és una desconeguda. Ha
estat dirigit diverses vega-
des per Lluís Pasqual, però
sobretot Catalunya és el
bressol del que va ser el seu
mestre: “Vull recordar An-
tonio Cunill Cabanellas,
deixeble d’Adrià Gual, el
meu mestre a l’Escola Naci-
onal d’Art Dramàtic de
Buenos Aires. La primera
vegada que vaig treballar
aquí va ser al Liceu, i la se-
gona, al Lliure. Avui estaria
orgullós de mi”. ■

Alfredo Alcón és com un imant que atreu altres actors: tots volen treballar amb ell ■ X. BERTRAL

“Treballar amb
aquest text és un
exercici
d’humilitat. Cal
acceptar que no
es pot millorar”

Història
d’avui


