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Manel Gausa, assegut, amb Manel Pérez, en una escena d’‘El rei Lear’

L’obra es representa divendres i dissabte a Can Costa i Font

La companyia de Manel Gausa 
estrena ‘El rei Lear’ a Taradell
Taradell

J.V.

Un any després d’haver-se 
suspès a causa d’una lesió 
del director i protagonista 
de l’obra, El rei Lear en ver-
sió d’Arcs Estudi s’estrena 
finalment a Taradell. La 
companyia de Manel Gausa 
la representarà aquest dis-

sabte i diumenge a Can Costa 
i Font, amb un repartiment 
integrat per 14 actors oso-
nencs. 

L’adaptació del clàssic de 
Shakespeare la va treballar 
el mateix Manel Gausa, jun-
tament amb Núria Rovira. 
Les gairebé quatre hores que 
dura la representació íntegra 
de l’obra s’han reduït a una 

i mitja, amb una depuració 
que l’ha deixada en l’essèn-
cia: “Se n’ha extret el millor”, 
explica Gausa, “per fer-la 
més entenedora a un públic 
general”. Manel Gausa inter-
preta el vell Lear, el monarca 
que reparteix el seu regne de 
manera desigual, beneficiant 
dues de les seves tres filles, 
Goneril (Queta Illamola) i 
Regan (Maria Soler). Mal-
grat que elles són les que 
s’aprofiten de la decadèn-
cia de Lear, serà al final la 
filla petita, Cordèlia (Laura 
Segarra), la que li donarà 
consol. Una escenografia 
moderna i simple ajuda a 
centrar l’atenció de l’especta-
dor en el text i les emocions 
que se’n desprenen.

El rei Lear d’Arcs Estudis 
s’havia estrenat a mitjan 
2008 en alguns concursos 
teatrals, en els quals havia 
obtingut premis. És el cas del 
concurs del Centre de Gràcia,  
on Manel Gausa va guanyar 
el premi al millor director i 
al millor primer actor, entre 
altres. Quan l’obra s’havia 
de presentar a Taradell, el 
gener del 2009, l’actor va 
patir una lesió en un braç 
que fins ara li ha impedit de 
tornar als escenaris. Després 
d’aquest temps d’interrup-
ció, Arcs Estudi –una com-
panyia que va canviant la 
seva composició en funció 
de les obres– no té previst 
fer més representacions d’El 
rei Lear. De fet, el mateix 
Manel Gausa confessa que 
està pensant en la retirada 
dels escenaris, “després de 
65 anys de carrera, en què he 
fet de tot”. Malgrat això, no 
descarta tornar-hi “si hi ha 
alguna proposta interessant”. 
En els mesos de convalescèn-
cia, ha treballat en una altra 
adaptació de Shakespeare, 
un Juli Cèsar del qual també 
ha fet una síntesi, deixant-ne 
només “l’esquelet de la cons-
piració política”. 

ERC de Torelló dóna 
suport a la regidora 
en les crítiques a Vic

Torelló El Grup Municipal 
d’ERC de Torelló ha donat 
suport a la regidora de 
Cultura, Núria Güell, en el 
desacord que va manifestar 
amb el fet que L’Atlàntida de 
Vic sigui denominada Centre 
d’Arts Escèniques d’Osona. 

El rei Lear. Arcs Estudi. 
Dissabte 23, 9 vespre, i 
diumenge 24, 6 tarda. Can 
Costa i Font, de Taradell.


