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Josep M. Pou: «'El rei Lear' es pot entendre en clau domèstica»

Marta Monedero

Tot i passejar per la Rambla sota unes ulleres fosques i una barba de tres mesos, el saluden amb
un "Hola, comissari!", en al·lusió al paper que feia a la sèrie 'Policías'. Josep M. Pou és molt
conscient del pes de la televisió, que ara té una mica aparcada perquè s'ha abocat de ple en els
assajos d''El rei Lear'.
M.M. Ha trigat 33 anys a abordar el seu primer Shakespeare.
J.M.P. He trigat, però estava convençudíssim que arribaria. No sabia si aquest any o d'aquí a dos, però
tenia clar que el primer Shakespeare que faria seria el Lear. Al cap d'una setmana justa de l'estrena de
Celobert, al Romea, vaig anar a sopar amb en Calixt Bieito i me'l va proposar. És el personatge que tot
actor vol fer quan li arriba l'edat. Lear és el personatge de la prova del 9, el del final d'una carrera
brillant, encara que en el meu cas serà el meu primer Shakespeare. Més que el personatge, el que
espanta és la mitologia que l'envolta, però en aquest moment em sento capaç de fer-lo.

M.M. I quin és el seu Lear?
J.M.P. Quan es treballa amb el Calixt com a director, és clar que pots donar la teva visió. Fem un Lear
contemporani, no de capa i espasa, que s'ambienta en l'època actual, en un estadi, que per les
referències de vestuari podria recordar el d'un Estat a mig camí entre Orient i Occident. Com a
referència, he estat visionant fotos del que era Txetxènia o l'Afganistan, que són Estats que mantenen el
sentit tribal, i sembla que és el lloc ideal per transposar-hi els personatges de Shakespeare. Així com en
d'altres funcions com Hamlet o Macbeth els personatges esdevenen símbols, el més important d'El rei
Lear no són els personatges, que no són el prototip de res. En canvi, reaccionen no per una voluntat
dels déus, sinó pels estats d'ànim.

M.M. Aquest cel sense déus ni esperança condueix al caos.
J.M.P. El rei Lear comença com un conte infantil. Va d'un rei que decideix retirar-se i repartir el regne
entre les seves tres filles. Llavors els demana: digueu-me, maques, quina de les tres m'estima més? I
això es va convertint en una tragèdia ben negra. M'imagino el final d'El rei Lear com un gran desert de
cendres. Aquella imatge de l'11-S amb la gent desorientada pels carrers de Nova York tenyits de
cendres, l'he visualitzat durant els assajos. Crec que això s'entén molt bé en la posada en escena del
Calixt. Ja sé que avui els diaris en van plens, de la rebuda d'El rapte del serall a Berlín, però ell no té
cap voluntat d'épater, senzillament aplica els seus paràmetres al teatre. A més, no entenc que els qui
vagin a veure un espectacle de Bieito s'escandalitzin. Al cinema això no passa. Saps què et trobaràs
quan vas a veure un film de Tarantino.

M.M. ¿El que veurem és 'El rei Lear' o un espectacle de Calixt Bieito a partir d''El rei Lear'?
J.M.P. El rei Lear, però no el fem sencer. Puc donar fe que els grans muntatges de la Royal
Shakespeare o el National de Londres tampoc el fan íntegre. La història, però, no s'ha canviat gens. Sí
que hi ha interpretacions del que diu l'autor. Per exemple, quan a Lear el fan fora de casa, es passeja
pel camp recollint floretes. Això avui no se sosté. Avui, un senyor gran a qui les seves filles el treuen de
casa es converteix en un sense sostre, i això no és trair Shakespeare.

M.M. Vellesa, por i bogeria són els grans tabús de la societat?
J.M.P. No crec que Lear sigui tan gran. La seva filla petita té 17 anys i Shakespeare col·loca l'obra en la
prehistòria anglesa. Encara que en algun moment diu que té 80 anys, en aquella època ningú no hi
arribava als 80. No encarno l'avi de Heidi, sinó un home madur, arbitrari, que té el poder absolut, que
creu que això implica l'amor absolut i aquí s'equivoca. Hi ha una frase de Michael Igmatier que ho diu
ben clar: si algú em pregunta de què va El rei Lear no se m'ocorre res més sinó que va de la vida,
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perquè hi és tot. El que s'hi tracten són les relacions personals i familiars, més que incidir en la vellesa.
El que remarquem és com a través de la dissolució d'una família es presenta l'esfondrament de la
societat. El rei Lear es pot llegir en clau domèstica.

M.M. Vostè ha treballat amb grans directors com José Luis Alonso, Adolfo Marsillach, Miguel Narros,
Mario Gas i Josep M. Flotats. Com és treballar amb en Bieito?
J.M.P. Té un sistema de treball absolutament diferent del meu, però en aquest cas m'he tirat a la piscina
i m'ha funcionat. Li interessa poc el treball de taula, de desbrossar el text i posar-lo dret a poc a poc. Ell
exigeix als actors que des del primer dia s'entreguin al cent per cent físicament i intel·lectualment. M'ha
cansat, he patit, però m'ha agradat molt.

M.M. És el primer cop que 'El rei Lear' es fa en català.
J.M.P. Sí, no s'ha fet mai en oferta comercial a Barcelona. Per què? Potser perquè no hi ha versió de
Sagarra, que no va fer ni Hamlet ni El rei Lear. Tal com estava l'estructura teatral a Catalunya fins fa
poc, no hi havia la tradició d'encarregar traduccions.

M.M. Després de l'èxit de 'Celobert' i ara amb l'estrena d''El rei Lear', se sent part de l'escuderia
Romea?
J.M.P. M'hi sento còmode, al Romea, i cada cop que em necessitin hi seré. L'única vegada que he
tingut la intenció de comprometre'm va ser amb el projecte Flotats al Nacional i va sortir malament, però
mai he estat lligat a una companyia i vull seguir així. No he rebut cap oferta del Romea, encara que és
un teatre amb el qual vull col·laborar. De moment, El rei Lear té un any de vida assegurat.

M.M. I després hi estrenarà 'La cabra', d'Edward Albee.
J.M.P. Sí, i està arrasant a Londres. N'he fet la traducció, interpretaré el protagonista, la dirigiré i la
produiré. M'hi he implicat del tot, una experiència per la qual no havia passat mai. Durant anys he tingut
ofertes per dirigir, però el meu treball d'actor m'omple per si sol. Noto que darrerament em diuen: per
què no dirigeixes? Com si el fet de dirigir fos un estrat superior al de ser actor. Hi ha un culte a la figura
del director, especialment a Catalunya.

El personal segell Bieito
"El primer cop que vaig veure una funció d'El rei Lear em vaig tapar els ulls, perquè era terriblement
violenta", avisa Calixt Bieito, conscient que, tot i que no s'hi ha "abonat", la seva lectura de la tragèdia
més moderna de Shakespeare reflectirà com n'és de "tremendament violenta" l'obra que a partir del 29
de juny es pot veure al teatre Romea, quan encara cueja la sorollosa rebuda que ha tingut a Berlín el
seu muntatge d'El rapte del serrall. "El rei Lear no s'ha entès ben bé del tot fins després de la Segona
Guerra Mundial", assegura el creador, que, amb aquesta posada en escena, tanca una trilogia
shakespeariana que va iniciar amb Macbeth i Hamlet. "Si bé aquestes dues les vaig deconstruir, amb el
Lear no ho he fet perquè és extraordinàriament moderna, n'he respectat les línies argumentals i només
l'he pentinada una mica", situant-la en un gran estadi d'un país de l'Est: "Inevitablement, tots tenim la
imatge de quan van capturar Saddam Hussein".

Jordi Losada
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