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Quan la paraula és la guia

Joan Anguera (el rei Lear) al centre de l’escena, on també hi ha Ramon Vila (primer per l’esquerra, com a duc de Kent)

‘El rei Lear’, de William 
Shakespeare. Direcció: 
Oriol Broggi. Auditori-
Teatre de Calldetenes. 
Divendres, 20 de març 
de 2009.

Calldetenes

Carme Brugarola

Potser ens pot semblar que 
som molt importants i entre 
tots plegats no arribem  
ni a una engruneta en la 
immensitat de l’Univers. Si 
Shakespeare i els seus con-
temporanis haguessin vist, a 
Calldetenes, la representació 
d’El rei Lear s’haurien tornat 
a veure a ells mateixos. La 
condició humana de lluita 
pel poder, ambició, enveja 
o revenja no ens han deixat 
ni pensar, ni escoltar al llarg 
dels segles. No veiem més 
enllà del nas i encara n’es-
tem orgullosos. Aquells que 
raonen d’una altra manera i 
es tornen més comprensius, 
el poder els titlla de bojos, 
i els condemna al no-res. 
Així Lear és desposseït dels 
seus béns i la seva dignitat 
i condemnat a vagar sense 
poder-se defensar. És el boig 
entenimentat que pregona 
amb el seu bufó i els altres 
desterrats les veritats més 
esfereïdores. No podrà sobre-

posar-se a la seva desgràcia i 
morirà damunt la seva filla 
morta com han mort també 
els instigadors de la tragèdia. 
S’ha de començar foc nou. 

Dic que Shakespeare 
hauria d’haver vist El rei 
Lear d’Oriol Broggi perquè 
sorprèn la seva senzillesa i 
la força extrema en el saber 
dir del text. Més de dues 
hores de teatre que hauríem 
volgut que s’eternitzessin.
Era un plaer paladejar la 

veu, el gest, el color, la llum, 
els silencis... tot plegat feia 
créixer actors, escenari, i el 
públic que es va fondre dins 
l’obra, amb els personatges, 
sentint les mateixes emoci-
ons que ens feien revoltar, 
entendrir, plorar. I l’esce-
nari era buit, la força de la 
paraula era el tot, amb una 
traducció de Joan Sellent 
acuradíssima, Tot accentua 
la connexió amb el que s’es-
devé a l’escenari. La paraula 

és la guia, els actors la ser-
veixen amb el cor, nosaltres 
la rebem amb tot el cos. Els 
altres elements escènics són 
senzills i màgics com en un 
conte. A partir de la litera-
tura popular, potser d’una 
història semblant a la de la 
princesa i la sal, Shakespeare 
va escriure la tragèdia. En 
aquest relat el Rei també 
repudia la filla perquè l’es-
tima tant com la sal... però 
aquesta és una altra història.

“És una obra 
que no te 
l’acabes mai”

Vic

J.V.

Queden encara mitja dot-
zena de representacions 
per tancar la gira d’El rei 
Lear, que des de la seva 
estrena al Festival Grec 
de 2008 no ha parat de 
recollir elogis de crítica 
i públic. Joan Anguera, 
però, no es cansa de fer 
una obra “que no t’acabes 
mai” i de la qual encara 
ha descobert molts més 
aspectes al treballar-la a 
fons.

Encarnar el personatge 
de Lear és un dels somnis 
–i reptes– de qualsevol 
actor, i Joan Anguera no va 
dubtar a acceptar la pro-
posta que li va fer Oriol 
Broggi per interpretar-lo. 
“Has de tenir una determi-
nada edat per fer de Lear, 
i jo potser encara estic a 
la banda baixa”, explica. 
Quan va entrar-hi, el va 
sorprendre la traducció de 
Joan Sellent, “extraordi-
nària”, que ha facilitat la 
interpretació dels actors: 
“No és complicada com 
altres, al capdavall estàs 
dient coses molt normals”, 
explicava l’actor diven-
dres, poques hores abans 
d’actuar a Calldetenes, en 
una entrevista a EL 9 TV.  
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Bellíssima Carmina!
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Xavier Puig, dirigint les Corals de l’Eix en el concert. A esquerra i dreta, els pianistes Jordi Castellà i Pep Surinyac

‘Carmina Burana’, de 
Carl Orff. Corals de 
l’Eix i solistes. Direcció: 
Xavier Puig. Auditori-
Teatre de Calldetenes. 
Diumenge, 22 de març 
de 2009

Calldetenes

Montserrat Rius

“L’alegre rostre de la pri-
mavera al món s’ofereix”, 
Omnia sol temperat, així diu 
una de les peces cantades del 
Carmina Burana. I res més 
encertat per iniciar aquesta 
crònica d’una vetllada musi-
cal a Calldetenes on, a més 
a més de conjurar un llarg i 
fred hivern, celebràvem l’en-
trada de la primavera amb 
l’anomenada “meravellosa 
catedral musical”. Una peça 
que enrampa i sovint et fa 
posar la pell de gallina. Ple 
de gom a gom a la sessió de 
les 6 de tarda, i unes 300 per-
sones al migdia. Sens dubte, 
un èxit de públic. 

Dalt de l’escenari, cinc 
corals, les Corals de l’Eix, 
entre elles la Coral Regina de 
Manlleu, la Canigó de Vic i 
els petits follets i les petites 
fades del Cor Cabirol, també 

de Vic, que amb el seu iuve-
nes, iuvencule... luces donat 
tenebris van il·luminar les 
tenebres de l’obra. Xavier 
Puig dirigí el concert amb un 
mestratge total, gest ample 

i delicat, eficaç i contun-
dent. El grup Percussions 
de Barcelona, i els pianistes 
Jordi Castellà i Pep Surinyac 
es van mostrar compactes 
i sincronitzats, traspuaven 

passió per la feina i això sor-
tia dalt l’escenari. Magnífic 
l’acompanyament musical, 
de debò. Els cors, tot i ser 
amateurs tenien la lliçó ben 
apresa, entraven i sortien 
quan tocava i actuaven com 
veritables professionals. La 
soprano Assumpta Mateu 
té una veu extraordinària, 
mai em cansaré de dir-ho, 
manyaga, versàtil, amb molta 
coloratura, una delícia escol-

tar-la. El baríton Toni Marsol 
va estar impecable, excel·lent 
registre de veu i acurada 
tècnica. I el mateix diem del 
tenor, Jordi Domènech, tots 
dos amb unes interpretaci-
ons de tècnica complicada 
i recargolades sonoritats. 
El cert és que el trio van 
ser dels grans protagonis-
tes de la vetllada, fins i tot 
van interpretar l’obra com 
autèntics actors, cosa que 
no sempre podem veure en 
un Carmina Burana i que és 
d’agrair.  

La “meravellosa 
catedral musical” 
va ser un èxit total 
de públic i artistes 


