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El rei Lear de Bieito

La tragèdia més gran de Shakespeare en català

Pep Tugues

La tragèdia El rei Lear, amb traducció de Joana Sallent, s´estrena per primera vegada en català i en
l´àmbit professional al Teatre Romea, de la mà de Calixto Bieito. Josep Maria Pou interpreta Lear, el rei
de Bretanya, amb un físic molt especial i amb tota la seva vitalitat al servei d´un personatge que tñé
onze escenes diferents molt difícils. El poderós, dictador i brutal Lear dels dos primers actes passa, en
els últims, a convertir-se en un personatge vulnerable, abandonat i desemparat que ho ha perdut tot.
Lear és un home vell –més ben dit: un home gran-, amb tres filles que diu: “Sapigueu que hem dividit en
tres el regne, amb el ferm determini que la nostra vellesa es descarregui de deures i neguits, tot
conferint-los a unes forces més joves, mentre fem el camí de la mort més alleujat”. No podem situar El
rei Lear en un espai i un temps concrets, però la història s´adapta fàcilment a qualsevol moment històric:
el monarca demana a les tres filles quina és la que s´estima més abans de repartir l´herència.

Repudiada Cordèlia (Ana Yacobalzeta), l´única que li és sincera, el seu orgull i l´ànsia d´afalacs no li
permeten reconèixer la hipocresia de Regan (Roser Camí) i Goneril (Àngels Bassas). Aquí s´inicia el
drama i la davallada d´aquest home que ha tastat el poder absolut, però no pot aconseguir l´amor
absolut. Bogeria i egoisme, capricis i arbitrarietat provoquen la seva desgràcia i la de la gent que
l´envolta. Aquest  és un muntatge de grans passions irracionals. Pou afirma sobre aquest punt: “És un
luxe poder interpretar aquesta obra a aquestes no només de la meva carrera sinó també de la meva
vida. És el primer Shakespeare que faré, quan habitualment és l´últim de la carrera de molts actors.
L´obra espanta, perquè és la més gran del dramaturg anglès, i el personatge més immens. Aquest,
però, serà un espectacle de Calixto Bieito, sorprenent, amb tot el que això comporta”.

L´acompanyen en el repartiment Santi Pons, pep Ferrer, Pep Cruz, Carles Canut, Lluís Villanueva,
Francesc Garrido, Dani Klamburg, Boris Ruiz i Mingo Ràfols. El rei Lear es podrà veure des del 29 de
juny fons a l´1 d´agost. Posteriorment, aquest muntatge teatral farà una gira per Espanya en versió
castellana.

Una escena de l´obra
David Ruano
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